Zmiany w przepisach na aplikację Sędziowska i Prokuratorską 2018
od 30.09.2017 - 29.09.2018
NOWA TREŚĆ PRZEPISÓW
Nazwa aktu

Kodeks cywilny

Kodeks cywilny

Data zmiany

2018-03-15

2018-03-15

Art.

42

Tekst
§ 1. Jeżeli osoba prawna nie może być reprezentowana lub prowadzić swoich spraw ze
względu na brak organu albo brak w składzie organu uprawnionego do jej
reprezentowania, sąd ustanawia dla niej kuratora. Kurator podlega nadzorowi sądu, który
go ustanowił.
§ 2. Do czasu powołania albo uzupełnienia składu organu, o którym mowa w § 1, albo
ustanowienia likwidatora kurator reprezentuje osobę prawną oraz prowadzi jej sprawy w
granicach określonych w zaświadczeniu sądu.
§ 3. Kurator niezwłocznie podejmuje czynności zmierzające do powołania albo
uzupełnienia składu organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania, a w razie
potrzeby do jej likwidacji.
§ 4. Pod rygorem nieważności kurator jest obowiązany uzyskać zezwolenie sądu
rejestrowego na:
1) nabycie i zbycie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz na
dokonanie czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie przedsiębiorstwa lub
jego zorganizowanej części do czasowego korzystania;
2) nabycie i zbycie oraz obciążanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub
udziału w nieruchomości.

§ 1. Kuratora ustanawia się na okres nieprzekraczający roku. W szczególnie
uzasadnionych przypadkach można przedłużać ustanowienie kuratora na czas oznaczony,
jeżeli czynności kuratora, o których mowa w art. 42 § 3, nie mogły zostać zakończone
przed upływem okresu, na który został ustanowiony.
§ 2. Jeżeli czynności podjęte przez kuratora nie doprowadziły do powołania lub
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uzupełnienia składu organu osoby prawnej uprawnionego do jej reprezentowania albo jej
likwidacji, występuje on niezwłocznie z wnioskiem do sądu rejestrowego o rozwiązanie
osoby prawnej. Nie narusza to uprawnień kuratora do wystąpienia z żądaniem rozwiązania
osoby prawnej na podstawie odrębnych przepisów.
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§ 1. Prokura jest pełnomocnictwem udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego
obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które obejmuje umocowanie
do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem
przedsiębiorstwa.
§ 2. Nie można ograniczyć prokury ze skutkiem wobec osób trzecich, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
§ 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana.
§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru, a także ogłoszenia
upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia przedsiębiorcy.
§ 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.
§ 3idx1. Prokura wygasa wskutek ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1. W
okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.
§ 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie
powoduje wygaśnięcia prokury.
§ 1. Prokura może być w każdym czasie odwołana.
§ 2. Prokura wygasa wskutek wykreślenia przedsiębiorcy z Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej albo z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru
Sądowego, a także ogłoszenia upadłości, otwarcia likwidacji oraz przekształcenia
przedsiębiorcy.
§ 3. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta.
§ 3idx1. Prokura wygasa wskutek ustanowienia kuratora na podstawie art. 42 § 1. W
okresie kurateli prokura nie może być ustanowiona.
§ 4. Śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie
powoduje wygaśnięcia prokury.
§ 1. Udzielenie i wygaśnięcie prokury przedsiębiorca powinien zgłosić do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo rejestru przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego.
§ 2. Zgłoszenie o udzieleniu prokury powinno określać jej rodzaj, a w przypadku prokury
łącznej oraz prokury, o której mowa w art. 109idx4 § 1idx1, także sposób jej wykonywania.
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§ 1. Z zastrzeżeniem wyjątków w ustawie przewidzianych, roszczenia majątkowe ulegają
przedawnieniu.
§ 2. Po upływie terminu przedawnienia ten, przeciwko komu przysługuje roszczenie, może
uchylić się od jego zaspokojenia, chyba że zrzeka się korzystania z zarzutu przedawnienia.
Jednakże zrzeczenie się zarzutu przedawnienia przed upływem terminu jest nieważne.
§ 2idx1. Po upływie terminu przedawnienia nie można domagać się zaspokojenia
roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi.
§ 3. (uchylony)

§ 1. W wyjątkowych przypadkach sąd może, po rozważeniu interesów stron, nie uwzględnić
upływu terminu przedawnienia roszczenia przysługującego przeciwko konsumentowi, jeżeli
wymagają tego względy słuszności.
§ 2. Korzystając z uprawnienia, o którym mowa w § 1, sąd powinien rozważyć w
szczególności:
1) długość terminu przedawnienia;
117idx1
2) długość okresu od upływu terminu przedawnienia do chwili dochodzenia
roszczenia;
3) charakter okoliczności, które spowodowały niedochodzenie roszczenia przez
uprawnionego, w tym wpływ zachowania zobowiązanego na opóźnienie uprawnionego w
dochodzeniu roszczenia.
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2018-01-19
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Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat, a dla
roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej – trzy lata. Jednakże koniec terminu przedawnienia przypada na ostatni
dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia jest krótszy niż dwa lata.
§ 1. Roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu
powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju albo orzeczeniem sądu
polubownego, jak również roszczenie stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo
sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem i zatwierdzoną przez sąd,
przedawnia się z upływem sześciu lat. Jeżeli stwierdzone w ten sposób roszczenie
obejmuje świadczenia okresowe, roszczenie o świadczenie okresowe należne w
przyszłości przedawnia się z upływem trzech lat.
§ 2. (uchylony)
§ 1. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona
przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat
od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem
sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać
ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu.
§ 2. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad
przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest
konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminów
określonych w § 1 zdanie pierwsze.
§ 3. W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od
umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał
wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia
oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą
bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
§ 4. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z
tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących kupującemu z tego
tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
§ 5. Przepis § 4 stosuje się odpowiednio do postępowania mediacyjnego, przy czym termin
do1.wykonania
innych
uprawnień kto
z tytułu
rękojmi,
przysługujących
§
Nie popełnia
przestępstwa,
w obronie
koniecznej
odpiera kupującemu,
bezpośredni, zaczyna
bezprawny
zamach na jakiekolwiek dobro chronione prawem.
§ 2. W razie przekroczenia granic obrony koniecznej, w szczególności gdy sprawca
zastosował sposób obrony niewspółmierny do niebezpieczeństwa zamachu, sąd może
zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia.
§ 2a. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej, odpierając zamach
polegający na wdarciu się do mieszkania, lokalu, domu albo na przylegający do nich
ogrodzony teren lub odpierając zamach poprzedzony wdarciem się do tych miejsc, chyba
że przekroczenie granic obrony koniecznej było rażące.
§ 3. Nie podlega karze, kto przekracza granice obrony koniecznej pod wpływem strachu
lub wzburzenia usprawiedliwionych okolicznościami zamachu.
§ 4. (uchylony)
§ 5. (uchylony)
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§ 1. Sąd może orzec zakaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania
określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnieniu przestępstwa stanowiska lub
wykonywanego zawodu albo okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie
zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.
§ 1a. Sąd może orzec zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk,
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, związanych z
wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi na czas określony
albo dożywotnio w razie skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo
przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd orzeka zakaz zajmowania
wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywania wszelkich lub określonych zawodów
albo działalności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub z
opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie skazania za przestępstwo
przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego.
§ 1b. Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a, w razie ponownego skazania
sprawcy w warunkach określonych w tym przepisie.
§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalności gospodarczej w razie
skazania za przestępstwo popełnione w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli
dalsze jej prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem.
Art. 218 a, uporczywe naruszanie przepisów o ograniczeniu handlu.
Kto, złośliwie lub uporczywie:
Punkt pierwszy, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z
handlem w niedziele i święta, powierza wykonywanie pracy w handlu lub wykonywanie
czynności związanych z handlem pracownikowi lub zatrudnionemu,
Punkt drugi, wbrew zakazowi handlu oraz wykonywania czynności związanych z
handlem po godzinie czternastej zero zero w dniu dwudziestym czwartym grudnia lub w
sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy, powierza wykonywanie
pracy w handlu lub wykonywanie czynności związanych z handlem pracownikowi lub
zatrudnionemu,
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności.
W razie skazania za przestępstwo określone w art. 224a sąd orzeka:
1) nawiązkę na rzecz Skarbu Państwa w wysokości co najmniej 10 000 zł oraz
2) świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 w wysokości co najmniej 10
000 zł.
Kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska,
wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, wykonywania czynności wymagających
zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie,
prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych,
wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,
nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu
kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub
zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, zakazu posiadania
wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt albo nie wykonuje zarządzenia sądu o
ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 1. Sprawy należy załatwiać w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego w
rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570), doręczanego
środkami komunikacji elektronicznej.
§ 2. Sprawy mogą być załatwiane ustnie, telefonicznie, za pomocą środków komunikacji
elektronicznej w rozumieniu art. 879_2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu
usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650) lub za
pomocą innych środków łączności, gdy przemawia za tym interes strony, a przepis prawny
nie stoi temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być
utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.
Organy administracji publicznej umożliwiają stronom ocenę działania urzędów kierowanych
przez te organy, w tym pracowników tych urzędów.
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§ 1. Organ administracji publicznej, który nałożył administracyjną karę pieniężną, na
wniosek strony, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem publicznym lub ważnym
interesem strony, może udzielić ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej przez:
1) odroczenie terminu wykonania administracyjnej kary pieniężnej lub rozłożenie jej
na raty;
2) odroczenie terminu wykonania zaległej administracyjnej kary pieniężnej lub
rozłożenie jej na raty;
3) umorzenie administracyjnej kary pieniężnej w całości lub części;
4) umorzenie odsetek za zwłokę w całości lub części.
§ 2. W przypadku umorzenia zaległej administracyjnej kary pieniężnej umorzeniu podlegają
także odsetki za zwłokę w całości lub takiej części, w jakiej została umorzona zaległa
administracyjna kara pieniężna.
§ 3. Właściwy organ, na wniosek strony prowadzącej działalność gospodarczą, może
udzielać określonych w § 1 ulg w wykonaniu administracyjnej kary pieniężnej, które:
1) nie stanowią pomocy publicznej;
2) stanowią pomoc de minimis albo pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie
– w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących przepisach prawa
Unii Europejskiej dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis;
3) stanowią pomoc publiczną:
a) mającą na celu naprawienie szkód spowodowanych klęskami żywiołowymi lub innymi
zdarzeniami nadzwyczajnymi,
b) mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce,
c) zgodną z zasadami rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, której dopuszczalność
została określona przez właściwe organy Unii Europejskiej, udzielaną na przeznaczenie
inne niż wymienione w lit. a i b.
§ 4. W przypadku pomocy publicznej określonej w § 3 pkt 3 lit. a i b ulgi, o których mowa w
§ 3 pkt 2, mogą być udzielane, jeżeli w przepisach odrębnych zostały określone
szczegółowe warunki udzielania tej pomocy, zapewniające jej zgodność z zasadami rynku
wewnętrznego Unii Europejskiej.
Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy:
1) o prawa niemajątkowe i łącznie z nimi dochodzone roszczenia majątkowe oprócz
spraw o ustalenie lub zaprzeczenie pochodzenia dziecka, o ustalenie bezskuteczności
uznania ojcostwa oraz o rozwiązanie przysposobienia;
2) o ochronę praw autorskich i pokrewnych, jak również dotyczących wynalazków,
wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń
geograficznych i topografii układów scalonych oraz o ochronę innych praw na dobrach
niematerialnych;
3) o roszczenia wynikające z Prawa prasowego;
4) o prawa majątkowe, w których wartość przedmiotu sporu przewyższa
siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych, oprócz spraw o alimenty, o naruszenie posiadania, o
ustanowienie rozdzielności majątkowej między małżonkami, o uzgodnienie treści księgi
wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym oraz spraw rozpoznawanych w elektronicznym
postępowaniu upominawczym;
4idx1) o wydanie orzeczenia zastępującego uchwałę o podziale spółdzielni;
4idx2) o uchylenie, stwierdzenie nieważności albo o ustalenie nieistnienia uchwał
organów osób prawnych lub jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi,
którym ustawa przyznaje zdolność prawną;
4idx3) o zapobieganie i zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
4idx4) o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego
orzeczenia niezgodnego z prawem;
4idx5) o roszczenia wynikające z naruszenia praw przysługujących na mocy
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§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:
1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim
stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;
2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej,
krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;
3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą
prawnym jednej ze stron;
5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego
orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem
sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował
jako prokurator;
6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie
prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego
orzeczenia.
§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa,
przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie lub
skargą nadzwyczajną, nie może orzekać co do tej skargi.
§ 1. Sąd orzekający, na wniosek strony przeciwnej, ustanawia kuratora dla strony
niemającej zdolności procesowej, która nie ma przedstawiciela ustawowego, dla strony
będącej osobą prawną, gdy w jej organie zachodzą braki uniemożliwiające jej
reprezentację, albo dla strony będącej jednostką organizacyjną, o której mowa w art. 64 §
1idx1, gdy brak jest osób uprawnionych do jej reprezentowania. W toku postępowania sąd
orzekający w uzasadnionych przypadkach może z urzędu ustanowić kuratora dla osoby
prawnej lub jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 64 § 1idx1. Postanowienie może
zapaść na posiedzeniu niejawnym.
§ 2. Sąd niezwłocznie zawiadamia właściwy sąd rejestrowy o ustanowieniu kuratora dla
strony wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego.
§ 3. Kurator ustanowiony na podstawie § 1 jest umocowany do dokonywania wszystkich
czynności łączących się ze sprawą.
§ 4. Po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w art. 603 § 5, sąd orzekający odwołuje
kuratora ustanowionego na podstawie § 1. W miejsce odwołanego kuratora wstępuje
kurator ustanowiony na podstawie art. 9_42 § 1 Kodeksu cywilnego. Czynności
odwołanego kuratora pozostają w mocy.
§ 5. Czynności, o których mowa w § 1 i 4, mogą być wykonywane przez referendarza
sądowego.
§
1. Każde pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie sądu, do którego jest skierowane, imię i nazwisko lub nazwę stron,
ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników;
2) oznaczenie rodzaju pisma;
3) osnowę wniosku lub oświadczenia oraz dowody na poparcie przytoczonych
okoliczności;
4) podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika;
5) wymienienie załączników.
§ 2. Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać
oznaczenie przedmiotu sporu oraz:
1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron albo, w przypadku
gdy strona jest przedsiębiorcą wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności
Gospodarczej – adres do korespondencji wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o
Działalności Gospodarczej,
1idx1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy przedstawicieli
ustawowych i pełnomocników stron,
2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub
numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on
obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
3) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w
innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP powoda niebędącego osobą fizyczną, który
nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on obowiązany do
jego posiadania.
§ 2idx1. Dalsze pisma procesowe, poza elementami określonymi w § 1, powinny zawierać
sygnaturę akt.
§ 3. Do pisma należy dołączyć pełnomocnictwo albo uwierzytelniony odpis
pełnomocnictwa, jeżeli pismo wnosi pełnomocnik, który wcześniej nie złożył
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§ 1. Jeżeli stroną jest osoba fizyczna, doręczenia dokonuje się jej osobiście, a gdy nie ma
ona zdolności procesowej - jej przedstawicielowi ustawowemu.
§ 2. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osoby prawnej, jak również dla organizacji, która
nie ma osobowości prawnej, doręcza się organowi uprawnionemu do reprezentowania ich
przed sądem lub do rąk pracownika upoważnionego do odbioru pism.
§ 2a. Pisma procesowe dla przedsiębiorców i wspólników spółek handlowych, wpisanych
do rejestru sądowego albo Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(CEIDG), doręcza się na adres udostępniany w rejestrze albo CEIDG, chyba że strona
wskazała inny adres dla doręczeń. Jeżeli ostatni udostępniony adres został wykreślony
jako niezgodny z rzeczywistym stanem rzeczy i nie zgłoszono wniosku o wpis nowego
adresu, który podlegałby udostępnieniu, adres wykreślony jest uważany za adres
udostępniony w rejestrze albo CEIDG.
§ 2b. (uchylony)
§ 2c. Pisma procesowe lub orzeczenia dla osób reprezentujących podmiot wpisany do
Krajowego Rejestru Sądowego, likwidatorów, prokurentów, członków organów lub osób
uprawnionych do powołania zarządu doręcza się na adres do doręczeń wskazany zgodnie
z przepisami art. 21_19a ust. 5–5b i 5d ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym
Rejestrze
Sądowym
(Dz. doręczenia
U. z 2017 r.wpoz.
700, przewidziany
1089 i 1133 oraz
z 2018 r. poz. 398).
§
1.W razie
niemożności
sposób
w artykułach
poprzedzających, pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe należy złożyć w placówce pocztowej
tego operatora, a doręczane w inny sposób – w urzędzie właściwej gminy, umieszczając
zawiadomienie o tym w drzwiach mieszkania adresata lub w oddawczej skrzynce pocztowej
ze wskazaniem gdzie i kiedy pismo pozostawiono, oraz z pouczeniem, że należy je
odebrać w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia zawiadomienia. W przypadku
bezskutecznego upływu tego terminu, czynność zawiadomienia należy powtórzyć.
§ 1idx1. Pismo złożone w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe może zostać odebrane także przez osobę upoważnioną na
podstawie pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych, w rozumieniu tej
ustawy.
§ 2. Jeżeli adresat odmawia przyjęcia pisma, doręczenie uważa się za dokonane. W takim
przypadku doręczający zwraca pismo do sądu z adnotacją o odmowie jego przyjęcia.
§ 3. Pisma dla osób prawnych, organizacji, osób fizycznych podlegających wpisowi do
rejestru albo ewidencji na podstawie odrębnych przepisów – w razie niemożności
doręczenia w sposób przewidziany w artykułach poprzedzających z uwagi na nieujawnienie
w rejestrze albo w ewidencji zmiany adresu, a w przypadku osób fizycznych miejsca
zamieszkania i adresu – pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia, chyba że
nowe miejsce zamieszkania i adres są sądowi znane.
§ 3idx1. Pisma dla osób reprezentujących podmiot wpisany do Krajowego Rejestru
Sądowego,
prokurentów,
członków
organów
lub osób
do
Do
kuratoralikwidatorów,
ustanowionego
zgodnie z art.
143 i art.
144 stosuje
się uprawnionych
odpowiednio przepis
art. 69 § 3.
§ 1. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się
w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na
rzecz Skarbu Państwa.
§ 2. Ilekroć kodeks dopuszcza zarządzenie przymusowego sprowadzenia lub
aresztowania, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego.
§ 3. O przymusowe sprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem
terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd zwraca się do dowódcy
jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub do Żandarmerii Wojskowej, a o
przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej
– do jego przełożonego.
§ 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby
wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w
której pełni on służbę, a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Służby Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub
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§ 1. Jeżeli kodeks przewiduje grzywnę bez określenia jej wysokości, grzywnę wymierza się
w kwocie do trzech tysięcy złotych. Grzywny ściąga się w drodze egzekucji sądowej na
rzecz Skarbu Państwa.
§ 2. Ilekroć kodeks dopuszcza zarządzenie przymusowego sprowadzenia lub
aresztowania, stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu postępowania karnego.
§ 3. O przymusowe sprowadzenie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem
terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd zwraca się do dowódcy
jednostki wojskowej, w której pełni on służbę, lub do Żandarmerii Wojskowej, a o
przymusowe sprowadzenie funkcjonariusza Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej
– do jego przełożonego.
§ 4. O ukaranie żołnierza w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby
wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, sąd występuje do dowódcy jednostki wojskowej, w
której pełni on służbę, a o ukaranie funkcjonariusza Policji, Służby Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego,
Służby
Wywiadu Wojskowego,
§
1. Sąd zawiesza
postępowanie
z urzędu: Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
1) w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich
zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez
przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela;
2) jeżeli w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną zachodzą braki
uniemożliwiające jej działanie, chyba że ustanowiono kuratora na podstawie art. 9_69 § 1
lub art. 9_42 § 1 Kodeksu cywilnego;
3) jeżeli strona lub jej przedstawiciel ustawowy znajduje się w miejscowości
pozbawionej wskutek nadzwyczajnych wydarzeń komunikacji z siedzibą sądu;
4) jeżeli postępowanie dotyczy masy upadłości, masy układowej lub masy
sanacyjnej i ogłoszono upadłość lub wszczęto wtórne postępowanie upadłościowe albo
ustanowiono zarządcę w postępowaniu restrukturyzacyjnym;
5) jeżeli ustanowiono zarządcę przymusowego w postępowaniu w przedmiocie
ogłoszenia upadłości lub zarządcę tymczasowego w postępowaniu o otwarcie
postępowania sanacyjnego, a postępowanie dotyczy majątku objętego zabezpieczeniem.
§ 2. W wypadkach wymienionych w § 1 pkt 1 i 4 zawieszenie ma skutek od chwili zdarzeń,
które je spowodowały. Zawieszając postępowanie, sąd z urzędu uchyla orzeczenia wydane
po1.nastąpieniu
tych podjąć
zdarzeń,
chyba że nastąpiły
onegdy
po ustanie
zamknięciu
rozprawy.
§
Sąd postanowi
postępowanie
z urzędu,
przyczyna
zawieszenia, w
szczególności:
1) w razie śmierci strony - z chwilą zgłoszenia się lub wskazania następców
prawnych zmarłego albo z chwilą ustanowienia we właściwej drodze kuratora spadku;
2) w razie utraty zdolności sądowej - z chwilą ustalenia ogólnego następcy
prawnego;
3) w razie braku przedstawiciela ustawowego - z chwilą jego ustanowienia;
3idx1) w razie braku w składzie organów jednostki organizacyjnej będącej stroną – z
chwilą wyboru albo powołania tego organu, a w przypadku gdy dla strony ustanowiono
kuratora umocowanego do podejmowania czynności za stronę – z chwilą jego
ustanowienia;
4) gdy rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku innego postępowania - z chwilą
uprawomocnienia się orzeczenia kończącego to postępowanie; sąd może jednak i
przedtem, stosownie do okoliczności, podjąć dalsze postępowanie;
5) w przypadku:
a) ustanowienia zarządcy przymusowego w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia
upadłości – z chwilą ustalenia osoby pełniącej funkcję zarządcy przymusowego,
b) ogłoszenia upadłości strony lub wszczęcia wtórnego postępowania upadłościowego, z
wyjątkiem określonym w art. 29_145 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo
upadłościowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 2171, 2260 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 791) – z chwilą
ustalenia osoby pełniącej funkcję syndyka,
c) ustanowienia zarządcy tymczasowego w postępowaniu o otwarcie postępowania
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§ 1. Pozew powinien czynić zadość warunkom pisma procesowego, a nadto zawierać:
1) dokładnie określone żądanie, a w sprawach o prawa majątkowe także oznaczenie
wartości przedmiotu sporu, chyba że przedmiotem sprawy jest oznaczona kwota pieniężna;
1idx1) oznaczenie daty wymagalności roszczenia w sprawach o zasądzenie
roszczenia;
2) przytoczenie okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie, a w miarę
potrzeby uzasadniających również właściwość sądu;
3) informację, czy strony podjęły próbę mediacji lub innego pozasądowego sposobu
rozwiązania sporu, a w przypadku gdy takich prób nie podjęto, wyjaśnienie przyczyn ich
2018-07-09
187
niepodjęcia.
§ 2. Pozew może zawierać wnioski o zabezpieczenie powództwa, nadanie wyrokowi rygoru
natychmiastowej wykonalności i przeprowadzenie rozprawy w nieobecności powoda oraz
wnioski służące do przygotowania rozprawy, a w szczególności wnioski o:
1) wezwanie na rozprawę wskazanych przez powoda świadków i biegłych;
2) dokonanie oględzin;
3) polecenie pozwanemu dostarczenia na rozprawę dokumentu będącego w jego
posiadaniu, a potrzebnego do przeprowadzenia dowodu, lub przedmiotu oględzin;
4) zażądanie na rozprawę dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u
osób
trzecich.
§
1. Na
orzeczenia referendarza sądowego co do istoty sprawy oraz na orzeczenia
kończące postępowanie, jak również na orzeczenia, o których mowa w art. 394 § 1 pkt 1, 2,
4idx2 i 5–9, przysługuje skarga, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Skargę
rozpoznaje sąd, w którym wydano zaskarżone orzeczenie.
§ 2. W razie wniesienia skargi orzeczenie referendarza sądowego traci moc. Czynności
poprzedzające wydanie zaskarżonego orzeczenia pozostają w mocy.
2018-03-15 398idx22 § 3. Sąd rozpoznaje sprawę jako sąd pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny
stanowi inaczej.
§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym od dnia doręczenia stronie
postanowienia referendarza sądowego, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.
§ 5. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, nieopłaconą lub z
innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę, której braków nie uzupełniono w
terminie.
§ 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:
1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane;
1idx1) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny,
wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;
2) o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych
przepisów stosuje się przepisy prawa pracy;
3) o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których
wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
1) ubezpieczeń społecznych;
2) emerytur i rent;
3) (uchylony)
4) innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń
2018-02-01
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Społecznych;
5) świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby
pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej,
Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służbie Ochrony Państwa, Służbie
Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego oraz Centralnym Biurze
Antykorupcyjnym.
§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte
na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy,
w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami
otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze
stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o
emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
§ 4. Przez organy rentowe rozumie się:
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§ 1. Przez sprawy z zakresu prawa pracy rozumie się sprawy:
1) o roszczenia ze stosunku pracy lub z nim związane;
1idx1) o ustalenie istnienia stosunku pracy, jeżeli łączący strony stosunek prawny,
wbrew zawartej między nimi umowie, ma cechy stosunku pracy;
2) o roszczenia z innych stosunków prawnych, do których z mocy odrębnych
przepisów stosuje się przepisy prawa pracy;
3) o odszkodowania dochodzone od zakładu pracy na podstawie przepisów o
świadczeniach z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
§ 2. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się sprawy, w których
wniesiono odwołanie od decyzji organów rentowych, dotyczących:
1) ubezpieczeń społecznych;
2) emerytur i rent;
3) (uchylony)
4) innych świadczeń w sprawach należących do właściwości Zakładu Ubezpieczeń
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Społecznych;
5) świadczeń odszkodowawczych przysługujących w razie wypadku lub choroby
pozostających w związku ze służbą wojskową albo służbą w Policji, Straży Granicznej,
Straży Marszałkowskiej, Służbie Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Biurze
Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu
Wojskowego oraz Centralnym Biurze Antykorupcyjnym.
§ 3. Przez sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych rozumie się także sprawy wszczęte
na skutek niewydania przez organ rentowy decyzji we właściwym terminie, a także sprawy,
w których wniesiono odwołanie od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania
o niepełnosprawności, sprawy o roszczenia ze stosunków prawnych między członkami
otwartych funduszy emerytalnych a tymi funduszami lub ich organami oraz sprawy ze
stosunków między emerytami lub osobami uposażonymi w rozumieniu przepisów o
emeryturach kapitałowych a Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
§ 4. Przez organy rentowe rozumie się:
§ 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń
społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów
rejonowych.
§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:
1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;
2) o świadczenie rehabilitacyjne;
3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do
pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby
477idx8 zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej,
Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie
Celno-Skarbowej;
4) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
5) (uchylony)
6) (uchylony)
§ 1. Do właściwości sądów okręgowych należą sprawy z zakresu ubezpieczeń
społecznych, z wyjątkiem spraw, dla których zastrzeżona jest właściwość sądów
rejonowych.
§ 2. Do właściwości sądów rejonowych należą sprawy:
1) o zasiłek chorobowy, wyrównawczy, opiekuńczy, macierzyński oraz pogrzebowy;
2) o świadczenie rehabilitacyjne;
3) o odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, wypadku w drodze do
pracy lub z pracy, wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, wypadku lub choroby
477idx8 zawodowej pozostającej w związku z czynną służbą wojskową albo służbą w Policji, Agencji
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej,
Straży Marszałkowskiej, Biurze Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie
Więziennej, Państwowej Straży Pożarnej i Służbie Celno-Skarbowej;
4) o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.
5) (uchylony)
6) (uchylony)
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§ 1. Sąd Okręgowy w Warszawie - sąd ochrony konkurencji i konsumentów jest właściwy w
sprawach:
1)odwołań od decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, zwanego w
przepisach niniejszego rozdziału "Prezesem Urzędu";
2)zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniach
prowadzonych na podstawie przepisów o ochronie konkurencji i konsumentów lub
przepisów odrębnych;
2a) zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w sprawie
rozpatrzenia sprzeciwu, o którym mowa w art. 1697_59 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. –
Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646);
2018-04-30 479idx28 3)zażaleń na postanowienia wydawane przez Prezesa Urzędu w postępowaniu
zabezpieczającym prowadzonym na podstawie przepisów ustawy o ochronie konkurencji i
konsumentów;
4)zażaleń na postanowienia wydawane w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym w
celu wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych przez
Prezesa Urzędu;
5) zażaleń, o których mowa w art. 58_105m i w art. 58_105p ustawy z dnia 16 lutego
2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132);
6) zażaleń, o których mowa w art. 0_22 ustawy z dnia 15 grudnia 2016 r. o
przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie
produktami rolnymi i spożywczymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 67).
§ 2. Odwołanie
odWarszawie
decyzji Prezesa
się za jego
pośrednictwem
do sądu w
Sąd
Okręgowy w
– sąd Urzędu
ochronywnosi
konkurencji
i konsumentów
jest właściwy
sprawach:
1) odwołań od decyzji, o których mowa w art. 206_27e ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
(Dz. U. z 2017 r. poz. 328, 1566 i 2180), organu regulacyjnego, o którym mowa w art.
2017-12-12 479idx79
206_27a ust. 1 tej ustawy, zwanego w przepisach niniejszego działu „organem
regulacyjnym”;
2) zażaleń na postanowienia organu regulacyjnego, o których mowa w art. 206_27e
ust. 3 ustawy, o której mowa w pkt 1.
§ 1. Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego wnosi się, za jego pośrednictwem, do
sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.
§ 2. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów odrzuca odwołanie wniesione po upływie
2017-12-12 479idx80
terminu do jego wniesienia, niedopuszczalne z innych przyczyn, a także wtedy, gdy nie
uzupełniono w wyznaczonym terminie braków odwołania.
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§ 1. Organ regulacyjny niezwłocznie przekazuje odwołanie wraz z aktami sprawy do sądu.
§ 2. Jeżeli organ regulacyjny uwzględni odwołanie w całości, może – nie przekazując akt
sądowi – wydać nową decyzję, w której uchyla lub zmienia swoją decyzję, o czym
2017-12-12 479idx81 bezzwłocznie powiadamia stronę, przesyłając jej nową decyzję, od której stronie służy
odwołanie.
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Odwołanie od decyzji organu regulacyjnego powinno czynić zadość wymaganiom
przepisanym dla pisma procesowego oraz zawierać oznaczenie zaskarżonej decyzji i
2017-12-12 479idx82 wartości przedmiotu sporu, przytoczenie zarzutów, zwięzłe ich uzasadnienie, wskazanie
dowodów, a także wniosek o uchylenie albo zmianę decyzji w całości lub w części.
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W sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego stronami są także organ
2017-12-12 479idx83 regulacyjny oraz podmioty będące stroną w postępowaniu przed tym organem.
Pełnomocnikiem organu regulacyjnego może być pracownik Krajowego Zarządu
Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie lub pracownik
2017-12-12 479idx84
regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie.
W razie wniesienia odwołania od decyzji organu regulacyjnego sąd ochrony konkurencji i
konsumentów może na wniosek strony, która wniosła odwołanie, wstrzymać wykonanie
2017-12-12 479idx85
decyzji do czasu rozstrzygnięcia sprawy. Postanowienie może być wydane na posiedzeniu
niejawnym.
§ 1. Sąd ochrony konkurencji i konsumentów oddala odwołanie od decyzji organu
regulacyjnego, jeżeli nie ma podstaw do jego uwzględnienia.
2017-12-12 479idx86 § 2. W razie uwzględnienia odwołania sąd ochrony konkurencji i konsumentów uchyla albo
zmienia w całości lub w części zaskarżoną decyzję i orzeka co do istoty sprawy.
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§ 1. Zażalenie na postanowienie organu regulacyjnego wnosi się do sądu ochrony
konkurencji i konsumentów w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego postanowienia.
2017-12-12 479idx87 § 2. Przepisy art. 479idx31a § 4 i 5 i art 479idx80–479idx86 stosuje się odpowiednio do
zażaleń na postanowienia organu regulacyjnego.
Skarga kasacyjna od orzeczenia sądu drugiej instancji przysługuje niezależnie od wartości
2017-12-12 479idx88 przedmiotu zaskarżenia.
§ 1. W pozwie powód powinien wskazać dowody na poparcie swoich twierdzeń. Dowodów
nie dołącza się do pozwu. Przepisu art. 128 nie stosuje się.
§ 2. Pozew powinien zawierać również:
1) numer PESEL lub NIP pozwanego będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on
obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku lub
2) numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w przypadku jego braku – numer w
innym właściwym rejestrze, ewidencji lub NIP pozwanego niebędącego osobą fizyczną,
2018-07-09 505idx32 który nie ma obowiązku wpisu we właściwym rejestrze lub ewidencji, jeżeli jest on
obowiązany do jego posiadania.
3) (uchylony)
§ 3. Sąd może skazać na grzywnę powoda, jego przedstawiciela ustawowego lub
pełnomocnika, który w złej wierze lub wskutek niezachowania należytej staranności
oznaczył nieprawidłowo dane, o których mowa w § 2 pkt 1 lub 2 oraz art. 126 § 2 pkt 1.
§ 4. Wraz z pozwem powód może złożyć wniosek o umorzenie postępowania w przypadku
braku podstaw do wydania nakazu zapłaty lub uchylenia nakazu zapłaty.
§ 1. (uchylony)
§ 2. (uchylony)
§ 3. W razie wniesienia skargi na wpis w księdze wieczystej wpis nie traci mocy.
Rozpoznając sprawę, sąd zmienia zaskarżony wpis przez jego wykreślenie i dokonanie
nowego wpisu lub wydaje postanowienie, którym zaskarżony wpis utrzymuje w mocy albo
uchyla go w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca, względnie
postępowanie umarza.
§ 3a. W postępowaniu rejestrowym o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz rejestru
zastawów w razie wniesienia skargi na orzeczenie referendarza sądowego zarządzające
wpis, pozostaje ono w mocy do chwili rozpatrzenia skargi przez sąd rejonowy rozpoznający
2018-03-15 518idx1 sprawę jako sąd pierwszej instancji. Rozpoznając sprawę, sąd wydaje postanowienie, w
którym zaskarżone orzeczenie i dokonany na jego podstawie wpis zmienia albo utrzymuje
w mocy, albo uchyla w całości lub w części i w tym zakresie wniosek oddala bądź odrzuca,
względnie postępowanie umarza.
§ 4. Skargę wnosi się do sądu w terminie tygodniowym:
1) od dnia czynności, gdy uczestnik był przy niej obecny lub był o jej terminie
zawiadomiony;
2) w innych wypadkach niż wymienione w pkt 1- od dnia doręczenia zawiadomienia
uczestnika o dokonaniu czynności;
3) w przypadku braku zawiadomienia – od dnia dowiedzenia się o dokonaniu
czynności, z tym że w postępowaniu o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego dla
uczestników
postępowania,
postanowienia
co osoby
do istoty
sprawy nie władzy
doręcza się,
§
1. Sądem drugiej
instancji którym
w sprawach
o odebranie
podlegającej
rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie Konwencji
dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze
dnia 25 października 1980 r. (Dz. U. z 1995 r. poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085), zwanej
2018-08-27 518idx2 dalej „konwencją haską z 1980 r.”, jest Sąd Apelacyjny w Warszawie.
§ 2. Sąd Apelacyjny w Warszawie orzeka w sprawach określonych w § 1 w terminie sześciu
tygodni od dnia przedstawienia przez sąd pierwszej instancji akt sprawy wraz z apelacją.
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§ 1. Od wydanego przez sąd drugiej instancji postanowienia co do istoty sprawy oraz od
postanowienia w przedmiocie odrzucenia wniosku i umorzenia postępowania kończących
postępowanie w sprawie - w sprawach z zakresu prawa osobowego, rzeczowego i
spadkowego - przysługuje skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego, chyba że przepis
szczególny stanowi inaczej.
§ 2. W sprawach z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli skarga kasacyjna
przysługuje tylko w sprawach o przysposobienie oraz o podział majątku wspólnego po
ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami, chyba że wartość przedmiotu
zaskarżenia jest niższa niż sto pięćdziesiąt tysięcy złotych.
§ 2idx1. Skarga kasacyjna przysługuje także w sprawach o odebranie osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji
519idx1
haskiej z 1980 r.
§ 2idx2. Skargę kasacyjną w sprawach, o których mowa w § 2idx1, mogą wnieść
Prokurator Generalny, Rzecznik Praw Dziecka lub Rzecznik Praw Obywatelskich w
terminie czterech miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia.
§ 3. W postępowaniu rejestrowym skarga kasacyjna przysługuje jedynie od postanowień
sądu drugiej instancji w przedmiocie wpisu lub wykreślenia z rejestru podmiotu
podlegającego rejestracji.
§ 4. Skarga kasacyjna nie przysługuje w sprawach dotyczących:
1) przepadku rzeczy;
2) zarządu związanego ze współwłasnością lub użytkowaniem;
3) zabezpieczenia spadku i spisu inwentarza, wyjawienia przedmiotów spadkowych,
zarządu
spadku nieobjętego
oraz zwolnienia
wykonawcy
testamentu;
§
1. Do właściwości
sądu okręgowego
z siedzibą
w miejscowości
będącej siedzibą sądu
apelacyjnego należą sprawy o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką prowadzone na podstawie konwencji haskiej z 1980 r., jeżeli na
tym obszarze osoba podlegająca władzy rodzicielskiej lub pozostająca pod opieką ma
miejsce zamieszkania lub pobytu.
§ 2. Sąd okręgowy orzeka w terminie sześciu tygodni od dnia wniesienia wniosku w
sprawach, o których mowa w § 1.
§ 3. Dla spraw, o których mowa w § 1, z obszaru właściwości Sądu Apelacyjnego w
569idx1 Warszawie właściwy jest Sąd Okręgowy w Warszawie.
§ 4. Jeżeli wniosek w sprawach, o których mowa w § 1, wniesiony został bez pośrednictwa
polskiego organu centralnego, o którym mowa w art. 0_3 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia
2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z
zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych
(Dz. U. poz. 416), sąd okręgowy zawiadamia niezwłocznie sąd, o którym mowa w art. 569
§ 1, o wniesieniu wniosku oraz o zakończeniu postępowania w tej sprawie.

§ 1. Sąd opiekuńczy może zarządzić przeprowadzenie przez kuratora sądowego wywiadu
środowiskowego w celu zebrania informacji dotyczących małoletniego i jego środowiska, a
w szczególności jego zachowania się, warunków wychowawczych i życiowych, w tym
sytuacji bytowej rodziny, przebiegu nauki małoletniego i sposobu spędzania czasu
wolnego, jego kontaktów środowiskowych, stosunku do niego rodziców lub opiekunów,
podejmowanych oddziaływań wychowawczych, stanu zdrowia i znanych w środowisku
uzależnień małoletniego.
§ 1idx1. Przepis § 1 stosuje się także wtedy, gdy sąd opiekuńczy powziął wiadomość o
2018-01-05 570idx1
zdarzeniu uzasadniającym wszczęcie postępowania z urzędu, oraz w toku postępowania
wykonawczego.
§ 2. W przypadku gdy z rodziną małoletniego asystent rodziny prowadzi pracę określoną w
przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy zwraca się o
informacje, o których mowa w § 1, do właściwej jednostki organizacyjnej wspierania rodziny
i systemu pieczy zastępczej.
§ 3. O informacje, o których mowa w § 1, a także informację mającą na celu wskazanie
osób właściwych do zapewnienia dziecku rodzinnej pieczy zastępczej, sąd opiekuńczy
możeopiekuńczy
zwrócić sięmoże
do właściwej
jednostki
organizacyjnej
rodziny i systemu
Sąd
zarządzić
przeprowadzenie
przezwspierania
kuratora sądowego
wywiadupieczy
środowiskowego w toku postępowania prowadzonego w sprawach dotyczących
2018-01-05 570idx1a ustanowienia opieki lub kurateli i prowadzonego w tych sprawach postępowania
wykonawczego w celu ustalenia możliwości lub sposobu sprawowania opieki lub kurateli
oraz warunków życiowych osoby, której postępowanie dotyczy.
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§ 1. W postępowaniu w sprawach o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.
obowiązuje zastępstwo uczestników postępowania przez adwokatów lub radców prawnych.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do wniosku o wszczęcie postępowania w sprawach o
odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką
prowadzonych na podstawie konwencji haskiej z 1980 r., w postępowaniu o zwolnienie od
kosztów sądowych oraz o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego, a także gdy
uczestnikiem postępowania, jego organem, jego przedstawicielem ustawowym lub
pełnomocnikiem jest:
578idx2
1) sędzia;
2) prokurator;
3) notariusz;
4) profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych;
5) adwokat;
6) radca prawny;
7) radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej.

W sprawach, o których mowa w art. 579idx2 § 1, sąd może zarządzić przeprowadzenie
przez kuratora sądowego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania kandydata do
pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka, w
szczególności w zakresie jego:
1) danych osobowych;
2) stopnia pokrewieństwa z dzieckiem;
3) karalności oraz prowadzonych z jego udziałem postępowań dotyczących władzy
rodzicielskiej;
579idx3
4) stanu zdrowia;
5) statusu zawodowego;
6) uzależnień;
7) sytuacji bytowej i rodzinnej;
8) stosunku do dziecka;
9) prezentowanego modelu wychowawczego;
10) sposobu funkcjonowania w środowisku.
§ 1. Postępowanie w sprawie o udzielenie zgody na umieszczenie dziecka w pieczy
zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub innego organu państwa obcego sąd
opiekuńczy wszczyna z urzędu na podstawie wystąpienia sądu lub innego organu państwa
obcego.
§ 2. Jeżeli sąd lub inny organ państwa obcego wskazał kandydatów do pełnienia funkcji
rodziny zastępczej albo prowadzenia rodzinnego domu dziecka albo określoną placówkę
opiekuńczo-wychowawczą, albo regionalną placówkę opiekuńczo-terapeutyczną, albo
interwencyjny ośrodek preadopcyjny, w których dziecko ma być umieszczone, w
przedmiocie zgody orzeka sąd opiekuńczy właściwy ze względu na miejsce przyszłego
sprawowania pieczy zastępczej. W pozostałych przypadkach właściwy jest sąd rejonowy
579idx4
dla m.st. Warszawy. Przed wydaniem zgody sąd zasięga opinii, o której mowa w
przepisach o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
§ 3. Sąd opiekuńczy może zwrócić się do sądu lub innego organu państwa obcego o
wszelkie niezbędne dokumenty, opinie i informacje dotyczące dziecka, w szczególności
dotyczące jego sytuacji rodzinnej, stanu zdrowia i szczególnych potrzeb. Jeżeli wystąpienie
sądu lub innego organu państwa obcego nie wskazuje sposobu sprowadzenia dziecka do
Rzeczypospolitej Polskiej i zasad pokrycia kosztów jego sprowadzenia, a gdy umieszczenie
ma nastąpić na czas określony – także sposobu powrotu i zasad pokrycia kosztów powrotu
dziecka, sąd opiekuńczy zwraca się o udzielenie takich informacji. Sąd oceni, jakie
znaczenie nadać nieudzieleniu informacji.
§ 4. Sąd opiekuńczy orzeka na posiedzeniu niejawnym. Rozpoznanie wniosku następuje w
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§ 1. W celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegającej przymusowemu odebraniu sąd,
na wniosek kuratora sądowego, może postanowić o dokonaniu przeszukania pomieszczeń
i innych miejsc, jeżeli istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba ta się
tam znajduje.
§ 2. Przeszukania dokonuje Policja na podstawie postanowienia sądu.
§ 3. Postanowienie sądu doręcza się osobie, u której przeszukanie ma być dokonane, w
chwili przystąpienia do tej czynności.
§ 4. Podczas przeszukania może być obecna osoba, o której mowa w § 3, kurator sądowy,
który wykonuje postanowienie o przymusowym odebraniu, oraz uprawniony, o którym
mowa w art. 598idx9. Podczas przeszukania może być także obecna osoba wskazana
2018-08-27 598idx11a
przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania, o ile nie uniemożliwia to przeszukania albo
nie utrudnia go w istotny sposób.
§ 5. Jeżeli przy przeszukaniu nie ma osoby, o której mowa w § 3, należy do przeszukania
przywołać przynajmniej jednego domownika lub inną osobę.
§ 6. Przeszukanie powinno być dokonane zgodnie z celem tej czynności, z zachowaniem
umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez wyrządzania
niepotrzebnych szkód i dolegliwości.
§ 7. Protokół przeszukania sporządza Policja, a jego odpis niezwłocznie przesyła sądowi.
§ 8. Protokół przeszukania zawiera: wskazanie postanowienia sądu, oznaczenie czynności,
jej czasu i miejsca oraz osób w niej uczestniczących, przebieg czynności oraz
oświadczenia i określone
wnioski osób
w 598idx6–598idx12
niej uczestniczących,
a także
w miaręna
potrzeby
Postępowanie
w art
może
być podjęte
nowo nastwierdzenie
podstawie
tego samego postanowienia, o którym mowa w art. 598idx5 § 1 lub 2, jeżeli zobowiązany w
okresie trzech miesięcy od wydania lub uprawomocnienia się postanowienia, o którym
2018-08-27 598idx12a mowa odpowiednio w art. 598idx5 § 1 lub 2, postąpił sprzecznie z treścią postanowienia
dotyczącego władzy rodzicielskiej, miejsca zamieszkania, opieki lub kontaktów z dzieckiem,
a okoliczności uzasadniające jego wydanie nie uległy zmianie.
§ 1. Dla przymusowego odebrania, zgodnie z art 598idx6 -598idx12 , osoby podlegającej
władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką, na podstawie orzeczenia sądu albo
innego organu państwa obcego, niezbędne jest stwierdzenie wykonalności tego
orzeczenia. Przepisy art 1150–1151idx2 i art. 1151idx4 stosuje się odpowiednio.
2018-08-27 598idx14
§ 2. Wniosek, o którym mowa w art. 598idx6, uprawniony składa do sądu, który byłby
właściwy w sprawie o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej
pod opieką.
§ 1. W czasie trwania postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
lub pozostającej pod opieką toczącego się na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. przed
sądem, o którym mowa w art. 518idx2 § 1 lub art. 569idx1 § 1 lub 3, nie można rozstrzygać
w przedmiocie władzy rodzicielskiej lub opieki nad tą osobą. Postępowanie w tych
sprawach sąd zawiesza z urzędu z chwilą otrzymania informacji przesłanej przez polski
organ centralny, o którym mowa w art. 0_3 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. o
wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu
2018-08-27 598idx2 obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, lub
sąd, o którym mowa w art. 569idx1 § 1 lub 3, o wniesieniu wniosku w przedmiocie
odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
§ 2. Po zakończeniu postępowania o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej
lub pozostającej pod opieką sąd podejmie zawieszone postępowanie.
§ 3. W przypadku innym niż określony w § 1, jeżeli do rozstrzygnięcia wniosku o odebranie
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką niezbędne jest jego
łączne rozpoznanie ze sprawą dotyczącą władzy rodzicielskiej, postępowanie toczy się z
zachowaniem
przepisu art.w579.
Do
spraw uregulowanych
niniejszym oddziale art. 577 nie stosuje się.
2017-11-23 598idx21
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§ 1. W postanowieniu o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką sąd określa termin, w jakim zobowiązany powinien oddać
uprawnionemu osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą pod opieką.
§ 2. W postanowieniu o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką w sprawie prowadzonej na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.
sąd nakazuje zobowiązanemu zapewnić powrót tej osoby do państwa, w którym
bezpośrednio przed naruszeniem prawa wynikającego z władzy rodzicielskiej lub opieki
miała miejsce stałego pobytu, w terminie nieprzekraczającym dwóch tygodni od dnia
598idx5 uprawomocnienia się postanowienia.
§ 3. Postanowienie w przedmiocie odebrania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub
pozostającej pod opieką w sprawie prowadzonej na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.
wymaga uzasadnienia, które sporządza się w terminie dwóch tygodni od dnia ogłoszenia.
Postanowienie wraz z uzasadnieniem doręcza się z urzędu uczestnikom postępowania
oraz prokuratorowi. Przepisu art. 328 § 1idx1 nie stosuje się.
§ 4. Postanowienie, o którym mowa w § 2, staje się skuteczne i wykonalne po
uprawomocnieniu się.
§ 5. W sprawach, o których mowa w § 2, przepisu art. 577 nie stosuje się.
Jeżeli zobowiązany nie zastosuje się do postanowienia, o którym mowa w art. 598idx5 § 1
598idx6 lub 2, sąd, na wniosek uprawnionego, zleca kuratorowi sądowemu przymusowe odebranie
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.
Przymusowe odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod
opieką i oddanie jej uprawnionemu może nastąpić tylko w obecności uprawnionego albo
osoby przez niego upoważnionej lub przedstawiciela instytucji przez niego upoważnionej.
Jeżeli żadna z tych osób nie stawi się w terminie wyznaczonym przez kuratora sądowego,
598idx9 czynność nie będzie dokonana. O terminie odebrania nie zawiadamia się zobowiązanego.
Kurator sądowy dokonuje przekazania odebranej osoby uprawnionemu albo osobie przez
niego upoważnionej lub przedstawicielowi instytucji przez niego upoważnionej, po czym
zawiadamia zobowiązanego o dokonaniu tej czynności.

603

§ 1. Kuratora dla osoby prawnej ustanawia sąd rejestrowy, w którego okręgu osoba ta ma
lub miała ostatnią siedzibę.
§ 2. Wszczęcie postępowania z urzędu może nastąpić, gdy jest to uzasadnione ważnym
interesem społecznym lub bezpieczeństwem obrotu i brak jest możliwości powołania
organu uprawnionego do reprezentacji osoby prawnej.
§ 3. Postanowienie jest skuteczne i wykonalne z chwilą jego ogłoszenia, a gdy ogłoszenia
nie było, z chwilą jego wydania.
§ 4. Sąd może zmienić zakres umocowania kuratora.
§ 5. Jeżeli dla osoby prawnej ustanowiono wcześniej kuratora, o którym mowa w art. 69 §
1, sąd rejestrowy zawiadamia właściwy sąd o ustanowieniu kuratora na podstawie art. 9_42
§ 1 Kodeksu cywilnego.

§ 1. Wnioskodawca we wniosku o ustanowienie kuratora wskazuje zakres spraw, w jakich
kurator powinien podjąć czynności. Sąd nie jest związany zakresem żądania.
§ 2. Przewodniczący wzywa wnioskodawcę do uiszczenia zaliczki na pokrycie kosztów
działania kuratora w wyznaczonej wysokości i wyznaczonym terminie. Jeżeli o
603idx2 ustanowienie kuratora wnosi więcej niż jeden wnioskodawca, przewodniczący wzywa
każdego z nich do uiszczenia zaliczki w równych częściach lub w innym stosunku według
swego uznania. W razie nieuiszczenia zaliczki przewodniczący zwraca wniosek.

Ustanawiając kuratora dla osoby prawnej wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, sąd
603idx3 rejestrowy zarządza jego wpis do tego rejestru.
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§ 1. Kurator ma prawo do wynagrodzenia za swoją działalność oraz do zwrotu
uzasadnionych wydatków, które poniósł w związku ze swoimi czynnościami.
§ 2. Koszty działania kuratora, o których mowa w § 1, obciążają tymczasowo:
1) wnioskodawcę – odpowiednio do zakresu spraw wskazanych we wniosku;
2) Skarb Państwa – w pozostałym zakresie.
§ 3. Wynagrodzenie kuratora obowiązanego do rozliczenia podatku od towarów i usług
podwyższa się o kwotę podatku od towarów i usług, określoną zgodnie z obowiązującą
stawką tego podatku.
2018-03-15 603idx4 § 4. Przyznając postanowieniem koszty kuratorowi, sąd rejestrowy orzeka jednocześnie o
obowiązku zwrotu kosztów poniesionych tymczasowo przez wnioskodawcę lub Skarb
Państwa solidarnie od osoby prawnej, dla której kurator został ustanowiony, oraz osób
obowiązanych do powołania organu uprawnionego do reprezentacji. Osoby te nie ponoszą
jednak kosztów działania kuratora, jeżeli podjęły, z zachowaniem należytej staranności,
czynności zmierzające do powołania lub wyboru organu uprawnionego do reprezentowania
podmiotu.
§ 5. Sąd rejestrowy może postanowieniem przyznawać kuratorowi zaliczki na wydatki w
miarę dokonywanych czynności.
§ 1. Niezwłocznie po wniesieniu apelacji sąd z urzędu wpisuje wzmiankę o apelacji.
§ 2. W razie wniesienia skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej, o której mowa w art.
1681_89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2018 r. poz. 5),
wpisu wzmianki o skardze kasacyjnej lub skardze nadzwyczajnej dokonuje się z urzędu
niezwłocznie po przedstawieniu przez zainteresowanego zawiadomienia o wniesieniu
2018-04-03 626idx11
skargi kasacyjnej lub skargi nadzwyczajnej.
§ 3. Do wzmianki o apelacji, skardze kasacyjnej i skardze nadzwyczajnej, o której mowa w
art. 1681_89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym odpowiednio stosuje
się art. 626idx7.

2018-03-15

§ 1. Przepisy zawarte w niniejszym dziale stosuje się do postępowań w sprawach, w
których właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) prowadzący Krajowy Rejestr Sądowy
(sprawy rejestrowe).
694idx1
§ 2. Przepisy niniejszego działu stosuje się odpowiednio do postępowań rejestrowych
prowadzonych przez inne sądy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej.

W sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy)
właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub wpisaną w rejestrze siedzibę podmiotu,
2018-03-15 694idx2
którego sprawa dotyczy (sąd rejestrowy). Przepisu art. 508 § 1 zdanie pierwsze nie stosuje
się.
§ 1. Wniosek do sądu rejestrowego prowadzącego Krajowy Rejestr Sądowy składa
podmiot podlegający wpisowi do tego rejestru, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią
inaczej.
§ 2. Podmiot podlegający wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego jest uczestnikiem
postępowania, chociażby nie był wnioskodawcą. Przepisu art. 510 § 2 nie stosuje się.
§ 2idx1. Brak organu lub brak w składzie organu powołanego do reprezentacji podmiotu
podlegającego wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego nie stanowi przeszkody do
dokonania wpisu z urzędu.
§ 3. (uchylony)
2018-03-15 694idx3 § 3idx1. (uchylony)
§ 3idx2. Do wniosku złożonego przez pełnomocnika o wpis do Krajowego Rejestru
Sądowego spółki, której umowę zawarto przy wykorzystaniu wzorca umowy spółki
udostępnionego w systemie teleinformatycznym, nie dołącza się pełnomocnictwa, jednak
pełnomocnik powinien powołać się na nie, wskazując jego datę, zakres i okoliczności
wymienione w art. 87.
§ 4. W przypadku złożenia wniosku w sposób opisany w § 3, doręczenia orzeczeń i pism
sądowych będą dokonywane osobom składającym tą drogą wniosek za pośrednictwem
systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie rejestrowe.
§ 5. (uchylony)
Do pisma wnoszonego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego dołącza się
2018-03-15 694idx3b załączniki w postaci elektronicznej.
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§ 1. Dokumenty stanowiące podstawę wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo
podlegające złożeniu do akt rejestrowych składa się w oryginałach albo poświadczonych
urzędowo odpisach lub wyciągach.
§ 1idx1. Ilekroć konieczne jest badanie tytułu wykonawczego, o którym mowa w art. 783 §
4, do wniosku o dokonanie wpisu należy dołączyć dokument uzyskany z systemu
teleinformatycznego umożliwiający sądowi weryfikację istnienia i treści tytułu
wykonawczego. Przed rozpoznaniem tego wniosku istnienie i treść tytułu wykonawczego
podlegają zweryfikowaniu przez sędziego lub referendarza sądowego w systemie
694idx4 teleinformatycznym.
§ 2. Dokumenty, o których mowa w § 1, stanowiące załączniki do wniosku złożonego za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego, sporządzone w postaci elektronicznej,
opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym
profilem zaufanym ePUAP.
§ 2idx1. (uchylony)
§ 3. Wypisy aktów notarialnych, wyciągi, odpisy i poświadczenia dokumentów mogą być
przesłane do sądu drogą elektroniczną, jeżeli notariusz opatrzył je kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
§ 1. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego następuje na podstawie postanowienia, jeżeli
przepis szczególny nie stanowi inaczej.
§ 2. Postanowienia o wpisie są skuteczne i wykonalne z chwilą ich wydania, z wyjątkiem
postanowień dotyczących wykreślenia podmiotu z Krajowego Rejestru Sądowego.
694idx5
§ 3. Postanowieniom dotyczącym stosowania środków przymusu sąd rejestrowy może
nadać rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wymaga tego interes wierzyciela lub
innych osób.
§ 1. Postanowienie w przedmiocie wpisu oraz złożenia dokumentów do akt rejestrowych
wydane zgodnie z wnioskiem nie wymaga uzasadnienia.
§ 1idx1. W sprawie innej niż sprawa o wpis do rejestru, w której wnioskodawca jest
jedynym uczestnikiem postępowania, przepis § 1 stosuje się odpowiednio.
694idx6 § 2. Sąd rejestrowy z urzędu sporządza uzasadnienie postanowienia co do istoty sprawy,
które zostało wydane z urzędu.
§ 3. Sąd rejestrowy przy doręczeniu postanowienia o wpisie do rejestru spółki, o której
mowa w art. 21_38 pkt 8 lit. f ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym, poucza o treści art. 21_45 ust. 1b tej ustawy.
§ 1. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej albo jeżeli sąd inaczej nie postanowi,
zabezpieczenie udzielone według przepisów niniejszego tytułu upada po upływie dwóch
miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które
podlegało zabezpieczeniu, albo od uprawomocnienia się postanowienia o odrzuceniu
apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od orzeczenia
uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, chyba że uprawniony
wniósł o dokonanie czynności egzekucyjnych.
§ 2. W sprawach, w których udzielono zabezpieczenia przy zastosowaniu art. 747 pkt 1 lub
754idx1 6, zabezpieczenie upada, jeżeli uprawniony w terminie miesiąca od uprawomocnienia się
orzeczenia uwzględniającego roszczenie albo od uprawomocnienia się postanowienia o
odrzuceniu apelacji lub innego środka zaskarżenia wniesionego przez obowiązanego od
orzeczenia uwzględniającego roszczenie, które podlegało zabezpieczeniu, nie wniósł o
dokonanie dalszych czynności egzekucyjnych.
§ 3. Na wniosek obowiązanego sąd wydaje postanowienie stwierdzające upadek
zabezpieczenia w całości albo w części.

Tytułowi egzekucyjnemu wydanemu przeciwko spółce jawnej, spółce partnerskiej, spółce
komandytowej lub spółce komandytowo-akcyjnej sąd nadaje klauzulę wykonalności
przeciwko wspólnikowi ponoszącemu odpowiedzialność bez ograniczenia całym swoim
majątkiem za zobowiązania spółki, jeżeli egzekucja przeciwko spółce okaże się
bezskuteczna, jak również wtedy, gdy jest oczywiste, że egzekucja ta będzie bezskuteczna.
<u>(Art. 778ix1 - w zakresie, w jakim dopuszcza nadanie przez sąd tytułowi
778idx1 egzekucyjnemu, wydanemu przeciwko spółce jawnej, klauzuli wykonalności przeciwko
byłemu wspólnikowi tej spółki, niebędącemu już wspólnikiem w chwili wszczęcia
postępowania w sprawie, w której wydany został tytuł egzekucyjny przeciwko spółce jawnej z dniem 10 października 2017 r utracił moc na podstawie wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 3 października 2017 r. sygn. akt SK 31/15 (Dz. U. z 2017 r. poz.
1883)</u>
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§ 1. W obrębie budynków wojskowych i zajmowanych przez Policję, Straż Graniczną,
Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu,
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego lub Centralne Biuro
Antykorupcyjne oraz na okrętach wojennych można dokonywać czynności egzekucyjnych
tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego komendanta lub kierownika
jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego, organu Policji lub przedstawiciela
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa lub Centralnego
Biura Antykorupcyjnego.
§ 2. Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w
szczególności przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób
postępowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania właściwych organów,
wymagane dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich
kosztów określa, w drodze rozporządzenia:
1) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w
przypadku wykonywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości
– w przypadku
wykonywania
asysty przez
lub
§
1. W obrębie budynków
wojskowych
i zajmowanych
przezPolicję,
Policję,Straż
StrażGraniczną
Graniczną,
Służbę Ochrony Państwa, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencję Wywiadu,
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu Wojskowego, Centralne Biuro
Antykorupcyjne lub Straż Marszałkowską oraz na okrętach wojennych można dokonywać
czynności egzekucyjnych tylko po uprzednim zawiadomieniu odpowiednio właściwego
komendanta lub kierownika jednostki i w asyście wyznaczonego organu wojskowego,
organu Policji lub przedstawiciela Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby
Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży Marszałkowskiej.
§ 2. Sposób asystowania przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych, uwzględniając w
szczególności przypadki i miejsca, w których wymagana jest asysta organów, sposób
postępowania przy wykonywaniu asysty, tryb powiadamiania właściwych organów,
wymagane dokumenty, sposób dokumentowania wykonywanych czynności i rozliczania ich
kosztów określa, w drodze rozporządzenia:
1) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości - w
przypadku wykonywania asysty przez Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, Służbę Wywiadu
Wojskowego, Żandarmerię Wojskową lub wojskowe organy porządkowe;
2) minister właściwy do spraw wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości – w przypadku wykonywania asysty przez Policję, Straż Graniczną lub
Służbę
Ochrony
Państwa;
§
1. Jeżeli
cel egzekucji
tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz
innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i
schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą
dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się
wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma
przy sobie.
§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika
komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub
innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie
ma ona przy sobie.
§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy
sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem
dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu
rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez
zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona
do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.
§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.
Przeszukania odzieży na żołnierzu w czynnej służbie wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej

Kodeks
postępowania
cywilnego

2018-05-20

Kodeks
postępowania
cywilnego

2018-07-09

Kodeks
postępowania
cywilnego

2018-07-09

Kodeks
postępowania
cywilnego

2018-04-30

§ 1. Jeżeli cel egzekucji tego wymaga, komornik zarządzi otworzenie mieszkania oraz
innych pomieszczeń i schowków dłużnika, jak również przeszuka jego rzeczy, mieszkanie i
schowki. Gdyby to nie wystarczyło, komornik może ponadto przeszukać odzież, którą
dłużnik ma na sobie. Komornik może to uczynić także wówczas, gdy dłużnik chce się
wydalić lub gdy zachodzi podejrzenie, że chce usunąć od egzekucji przedmioty, które ma
przy sobie.
§ 2. Jeżeli w czasie dokonywania czynności egzekucyjnych w mieszkaniu dłużnika
komornik zauważy, że dłużnik oddał poszukiwane przedmioty swemu domownikowi lub
innej osobie do ukrycia, komornik może przeszukać odzież tej osoby oraz przedmioty, jakie
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ma ona przy sobie.
§ 3. Przeszukanie odzieży na osobie dłużnika oraz przedmiotów, które dłużnik ma przy
sobie, poza miejscem zamieszkania, przedsiębiorstwem, zakładem oraz gospodarstwem
dłużnika może nastąpić na podstawie pisemnego zezwolenia właściwego prezesa sądu
rejonowego. W wypadkach nie cierpiących zwłoki przeszukanie może być dokonane bez
zezwolenia, jednakże czynność taka musi być niezwłocznie po dokonaniu przedstawiona
do zatwierdzenia prezesowi sądu rejonowego.
§ 4. Przeszukanie odzieży może być dokonane tylko przez osobę tej samej płci, co dłużnik.
Przeszukania
odzieży na
żołnierzu
w czynnej służbie
wojskowej,
z wyjątkiem
terytorialnej
§
1. W celu dokonania
egzekucji
z wierzytelności
z rachunku
bankowego
komornik
ogólnej
właściwości dłużnika:
1) przesyła do banku, w którym dłużnik posiada rachunek, zawiadomienie o zajęciu
wierzytelności pieniężnej dłużnika pochodzącej z rachunku bankowego do wysokości
należności będącej przedmiotem egzekucji wraz z kosztami egzekucyjnymi i wzywa bank,
aby nie dokonywał wypłat z rachunku bez zgody komornika do wysokości zajętej
wierzytelności albo zawiadomił komornika w terminie siedmiu dni o przeszkodzie do
przekazania zajętej kwoty; zawiadomienie jest skuteczne także w przypadku niewskazania
rachunku bankowego;
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2) zawiadamia dłużnika o zajęciu jego wierzytelności z rachunku bankowego,
doręczając mu odpis zawiadomienia skierowanego do banku, o zakazie wypłat z rachunku
bankowego.
§ 2. Równocześnie komornik przesyła wierzycielowi odpis zawiadomienia przesłanego do
banku.
§ 3. Jeżeli wierzytelność z rachunku bankowego zajęta została w dwu lub więcej
postępowaniach egzekucyjnych, a znajdująca się na rachunku kwota nie wystarcza na
zaspokojenie wszystkich wierzycieli, bank wstrzymuje się z wypłatą zajętych kwot,
powiadamiając
o środki
tym komorników
egzekucję.
Zajęte wierzytelności
bank
Bank
przekazuje
pieniężne prowadzących
z zajętego rachunku
na rachunek
bankowy komornika
niezwłocznie po upływie siedmiu dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zajęciu.
889idx2
Jednakże w razie egzekucji bieżących alimentów lub rent bank niezwłocznie przekazuje
środki pieniężne z zajętego rachunku na rachunek bankowy komornika.
§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą
doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również
kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na
ten rachunek po dokonaniu zajęcia.
§ 1idx1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego nie obejmuje kwot pochodzących ze
świadczeń, dodatków i zasiłków, o których mowa w art. 833 § 6, oraz świadczeń, dodatków
i innych kwot, o których mowa w art. 704_31 ust. 1, art. 704_80 ust. 1 i 1a, art. 704_81, art.
704_83 ust. 1 i 4, art. 704_84 pkt 2 i 3 i art. 704_140 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca
2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, oraz środków finansowych na
utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, o
których mowa w art. 704_83 ust. 2 i art. 704_84 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o
wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w części przysługującej na umieszczone w
890
rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka dzieci i osoby, które osiągnęły
pełnoletność, przebywając w pieczy zastępczej.
§ 1idx2. Nie podlegają zajęciu wierzytelności z rachunku będącego przedmiotem blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 38_119zg pkt 2 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428,
1537 i 2491).
§ 1idx3. Przepisu § 1idx2 nie stosuje się do wierzytelności z tytułu:
1) zasądzonych alimentów i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem
odszkodowania;
2) wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od
osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od dokonywanych
wypłat na bieżące wynagrodzenia.
§ 2. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego
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§ 1. Zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego dłużnika jest dokonane z chwilą
doręczenia bankowi zawiadomienia o zakazie wypłat z tego rachunku i obejmuje również
kwoty, których nie było na rachunku bankowym w chwili jego zajęcia, a zostały wpłacone na
ten rachunek po dokonaniu zajęcia.
§ 1idx2. (uchylony)
§ 1idx3. (uchylony)
§ 1idx3. Przepisu § 1idx2 nie stosuje się do wierzytelności z tytułu:
1) zasądzonych alimentów i renty o charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem
odszkodowania;
2) wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od
osób fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od dokonywanych
890
wypłat na bieżące wynagrodzenia.
§ 2. Wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego
rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i
innymi ciężarami ustawowymi oraz na zasądzone alimenty i renty o charakterze
alimentacyjnym zasądzone tytułem odszkodowania - do wysokości przeciętnego
wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na
podstawie art. 63_20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 887). Wypłata na
wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego
wiarygodnego
dowodu, a wypłata
na alimenty
i renty
alimentacyjne
tytułu wykonawczego
§
1. Zajęcie wierzytelności
z rachunku
bankowego
dokonane
przed -blokadą
rachunku
podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 38_119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. – Ordynacja podatkowa nie podlega wykonaniu do czasu uchylenia tej blokady, z
wyjątkiem zajęcia wierzytelności wymienionych w art. 890 § 1idx3. Przepisy art. 890 §
2–2idx2 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Bank w rozumieniu art. 119zg pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja
890idx2
podatkowa niezwłocznie informuje komornika o:
1) wstrzymaniu wykonania zajęcia dokonanego przez ten organ;
2) niemożności dokonania zajęcia w związku z blokadą rachunku podmiotu
kwalifikowanego w rozumieniu art. 38_119zg pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa, wskazując termin upływu blokady.

§ 1. Wykonanie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego podlega wstrzymaniu w
okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 38_119zg pkt 2
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z
późn. zm.).
§ 2. Wstrzymanie wykonania zajęcia, o którym mowa w § 1, nie dotyczy zajęcia na poczet
zasądzonych alimentów, renty o charakterze alimentacyjnym tytułem odszkodowania oraz
wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób
fizycznych oraz składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od dokonywanych wypłat
2018-08-22 890idx2
na bieżące wynagrodzenia. Bank wykonuje to zajęcie do wysokości nieprzekraczającej
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847
oraz z 2018 r. poz. 650).
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, bank informuje komornika o przyczynie
wstrzymania wykonania zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego w przypadku blokady
rachunku, o której mowa w art. 38_119zw § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Ordynacja podatkowa.
§ 1. W sytuacji, o której mowa w art. 1050 § 1, sąd, na wniosek wierzyciela, może zamiast
zagrożenia grzywną, po wysłuchaniu stron, zagrozić dłużnikowi nakazaniem zapłaty na
rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za każdy dzień zwłoki w wykonaniu
czynności, niezależnie od roszczeń przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych.
Przepis art. 1050 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Po bezskutecznym upływie terminu wyznaczonego dłużnikowi do wykonania
czynności, sąd na wniosek wierzyciela nakazuje dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy
2017-11-22 1050idx1 pieniężnej. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela. Prawomocne
postanowienie sądu jest tytułem wykonawczym na rzecz wierzyciela bez potrzeby
nadawania mu klauzuli wykonalności. Sąd może również, na wniosek wierzyciela,
podwyższyć wysokość należnej mu od dłużnika sumy pieniężnej.
§ 3. W razie wykonania czynności przez dłużnika po upływie wyznaczonego przez sąd
terminu, wierzyciel może złożyć wniosek o nakazanie dłużnikowi zapłaty sumy pieniężnej
na jego rzecz w terminie miesiąca od dnia dokonania czynności.
§ 4. Określając wysokość sumy pieniężnej, o której mowa w § 1, sąd uwzględni interesy
stron w takiej mierze, aby zapewnić wykonalność obowiązku określonego w tytule
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§ 1. W sytuacji, o której mowa w art. 1051 § 1, sąd, na wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu
stron i stwierdzeniu, że dłużnik działał wbrew obowiązkowi, może zamiast nałożenia
grzywny nakazać dłużnikowi zapłatę na rzecz wierzyciela określonej sumy pieniężnej za
dokonane naruszenie oraz zagrozić nakazaniem zapłaty określonej sumy pieniężnej za
każde kolejne naruszenie obowiązku, stosownie do jego treści, niezależnie od roszczeń
2017-11-22 1051idx1 przysługujących wierzycielowi na zasadach ogólnych.
§ 2. Po stwierdzeniu, że dłużnik w dalszym ciągu działał wbrew obowiązkowi, sąd, na
wniosek wierzyciela, po wysłuchaniu stron, nakazuje dłużnikowi zapłatę wierzycielowi sumy
pieniężnej. Tak samo sąd postąpi w razie dalszego wniosku wierzyciela.
§ 3. Przepisy art. 1050idx1 § 2 zdanie trzecie i czwarte, art. 1050idx1 § 4 oraz art. 1051 §
2 i 3 stosuje się odpowiednio.
Na postanowienie sądu co do wezwania dłużnika do wykonania czynności, zagrożenia
grzywną i jej zamiany na areszt, co do zabezpieczenia szkody wierzyciela oraz na
2017-11-22
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postanowienia, o których mowa w art. 1050idx1 § 1–3 oraz art. 1051idx1 § 1 i 2,
przysługuje zażalenie.
§ 1. Zarządzając wykonanie aresztu, sąd wydaje komornikowi nakaz na piśmie z
odpowiednim uzasadnieniem. Wraz z przystąpieniem do wykonania nakazu komornik
doręcza go dłużnikowi.
§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem w czynnej służbie
wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo
funkcjonariuszem Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży
2018-02-01
1057 Granicznej sąd zwraca się do dowódcy jednostki wojskowej albo odpowiednio do
właściwego komendanta lub kierownika jednostki organizacyjnej Policji, Służby Ochrony
Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej, w której pełni on służbę, przesyłając w tym celu
nakaz. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem zawodowym
wyznaczonym na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie
Wywiadu Wojskowego albo będącego funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu
Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego sąd zwraca się odpowiednio do Szefa
Służby
Kontrwywiadu
Wojskowego
albo
Służby
Wywiadunakaz
Wojskowego,
§ 1. Zarządzając
wykonanie
aresztu,
sądSzefa
wydaje
komornikowi
na piśmieprzesyłając
z
odpowiednim uzasadnieniem. Wraz z przystąpieniem do wykonania nakazu komornik
doręcza go dłużnikowi.
§ 2. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem w czynnej służbie
wojskowej, z wyjątkiem terytorialnej służby wojskowej pełnionej dyspozycyjnie, albo
funkcjonariuszem Policji, Służby Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego lub Straży
2018-07-17
1057 Granicznej sąd zwraca się do dowódcy jednostki wojskowej albo odpowiednio do
właściwego komendanta lub kierownika jednostki organizacyjnej Policji, Służby Ochrony
Rządu, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura
Antykorupcyjnego lub Straży Granicznej, w której pełni on służbę, przesyłając w tym celu
nakaz. O wykonanie aresztu w stosunku do dłużnika będącego żołnierzem zawodowym
wyznaczonym na stanowisko służbowe w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego albo Służbie
Wywiadu Wojskowego albo będącego funkcjonariuszem Służby Kontrwywiadu
Wojskowego albo Służby Wywiadu Wojskowego sąd zwraca się odpowiednio do Szefa
Służby
Wojskowego
albo Szefa
Służby
Wywiadu
Wojskowego,
§ 1. SądKontrwywiadu
występujący do
sądu lub innego
organu
państwa
obcego
z wnioskiemprzesyłając
sporządzonym na podstawie art. 8 ust. 1 tiret pierwsze konwencji haskiej z 1996 r.
wyznacza termin sześciu tygodni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w art.
1106idx7 pkt 1, na stwierdzenie jurysdykcji przez sąd lub inny organ państwa obcego i
powiadomienie sądu występującego.
§ 2. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 1, sąd lub inny organ państwa
obcego nie udzieli odpowiedzi, przyjmuje się, że sąd lub inny organ państwa obcego nie
stwierdził swojej jurysdykcji.
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§ 3. Sąd zawiesza postępowanie na podstawie art. 8 ust. 1 tiret drugie konwencji haskiej z
1996 r. i wyznacza dla uczestników postępowania termin sześciu tygodni od dnia
uprawomocnienia się postanowienia o zawieszeniu postępowania na wystąpienie z
wnioskiem do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie jurysdykcji.
§ 4. W przypadku gdy w terminie, o którym mowa w § 3, uczestnicy postępowania nie
wystąpią z wnioskiem do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie
jurysdykcji, jurysdykcja należy do sądu.

Kodeks
postępowania
cywilnego

Kodeks
postępowania
cywilnego

Kodeks
postępowania
karnego

§ 1. Wniosek sądu lub innego organu państwa obcego albo uczestników postępowania o
stwierdzenie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 8 ust. 1 konwencji haskiej z 1996 r. lub o
poddanie jurysdykcji sądu lub innego organu państwa obcego na podstawie art. 9 ust. 1 tej
konwencji, który nie określa terminu, rozpoznaje się w terminie sześciu tygodni od dnia
wpłynięcia wniosku.
§ 2. Wniosek sądu lub innego organu państwa obcego albo uczestników postępowania o
stwierdzenie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 8 ust. 1 konwencji haskiej z 1996 r. lub
art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 rozpoznaje sąd rejonowy dla m.st.
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Warszawy.
§ 3. Rozstrzygając w przedmiocie wniosku, sąd rejonowy dla m.st. Warszawy może zwrócić
się do innego sądu o nadesłanie informacji lub kopii akt niezbędnych do rozstrzygnięcia.
Sąd wezwany udziela informacji lub przekazuje kopie akt w terminie siedmiu dni od dnia
otrzymania wezwania za pośrednictwem poczty elektronicznej lub podobnych środków
indywidualnego porozumiewania się na odległość, a oryginały – listem poleconym za
potwierdzeniem odbioru.
Sąd rozstrzyga postanowieniem w przedmiocie:
1) wystąpienia do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie
jurysdykcji na podstawie art. 8 ust. 1 tiret pierwsze konwencji haskiej z 1996 r. lub art. 15
ust. 1 lit. b rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;
2) wystąpienia do sądu lub innego organu państwa obcego o stwierdzenie
jurysdykcji krajowej na podstawie art. 9 ust. 1 konwencji haskiej z 1996 r. lub art. 15 ust. 2
lit. c rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;
3) wystąpienia sądu lub innego organu państwa obcego albo uczestników
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postępowania o stwierdzenie jurysdykcji krajowej na podstawie art. 8 ust. 1 konwencji
haskiej z 1996 r. lub art. 15 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;
4) wezwania uczestników postępowania do złożenia wniosku, o którym mowa w art.
8 ust. 1 tiret drugie, art. 9 ust. 1 tiret drugie konwencji haskiej z 1996 r., albo wniosku, o
którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003;
5) poddania jurysdykcji lub odmowy jej poddania sądowi lub innemu organowi
państwa obcego na podstawie wniosku sądu lub innego organu państwa obcego albo
uczestników postępowania.
§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie jego popełnienia;
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca
nie popełnia przestępstwa;
3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
5) oskarżony zmarł;
6) nastąpiło przedawnienie karalności;
7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało
2018-02-08
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prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;
8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych;
9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela;
10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego
od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej;
11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
§ 2. Do chwili otrzymania wniosku lub zezwolenia władzy, od których ustawa uzależnia
ściganie, organy procesowe dokonują tylko czynności nie cierpiących zwłoki w celu
zabezpieczenia śladów i dowodów, a także czynności zmierzających do wyjaśnienia, czy
wniosek będzie złożony lub zezwolenie będzie wydane.
§ 3. Niemożność przypisania winy sprawcy czynu nie wyłącza postępowania dotyczącego
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2018-07-19

17
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40
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56

§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie jego popełnienia;
2) czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego albo ustawa stanowi, że sprawca
nie popełnia przestępstwa;
3) społeczna szkodliwość czynu jest znikoma;
4) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
5) oskarżony zmarł;
6) nastąpiło przedawnienie karalności;
7) postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało
prawomocnie zakończone albo wcześniej wszczęte toczy się;
8) sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych;
9) brak skargi uprawnionego oskarżyciela;
10) brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego
od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej;
11) zachodzi inna okoliczność wyłączająca ściganie.
<u>(Art. 17 § 1 - w zakresie, w jakim nie czyni aktu abolicji indywidualnej negatywną
przesłanką prowadzenia postępowania
karnego, postępowania w sprawach o wykroczenia albo postępowania karnego
wykonawczego – został uznany za niezgodny z Konstytucją RP wyrokiem Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 17 lipca 2018 r. - sygn. akt K 9/17 (Dz. U. z 2018 r. poz. 830 z 1
lipca 2018 r.)</u>
2. Sędzia
Do chwili
otrzymania
wniosku
lub zezwolenia
władzy,
od których
§ 1.
jest
z mocy prawa
wyłączony
od udziału
w sprawie,
jeżeli:ustawa uzależnia
1) sprawa dotyczy tego sędziego bezpośrednio;
2) jest małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub
przedstawiciela ustawowego albo pozostaje we wspólnym pożyciu z jedną z tych osób;
3) jest krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej aż do stopnia
pomiędzy dziećmi rodzeństwa osób wymienionych w pkt 2 albo jest związany z jedną z tych
osób węzłem przysposobienia, opieki lub kurateli;
4) był świadkiem czynu, o który sprawa się toczy, albo w tej samej sprawie był
przesłuchany w charakterze świadka lub występował jako biegły;
5) brał udział w sprawie jako prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel
ustawowy strony, albo prowadził postępowanie przygotowawcze;
6) brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia lub wydał zaskarżone
zarządzenie;
7) brał udział w wydaniu orzeczenia, które zostało uchylone;
8) (uchylony)
9) brał udział w wydaniu orzeczenia, co do którego wniesiono sprzeciw;
10) prowadził mediację.
§ 2. Powody wyłączenia trwają mimo ustania uzasadniającego je małżeństwa, wspólnego
pożycia, przysposobienia, opieki lub kurateli.
§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego wnioskiem o wznowienie,
zaskarżonego
trybie kasacji
luboskarżycieli
objętego skargą
nadzwyczajną,
nie może
orzekać jeżeli
co do
§
1. Sąd może w
ograniczyć
liczbę
posiłkowych
występujących
w sprawie,
jest to konieczne dla zabezpieczenia prawidłowego toku postępowania. Sąd orzeka, że
oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu, gdy bierze w nim już udział
określona przez sąd liczba oskarżycieli.
§ 2. Sąd orzeka także, iż oskarżyciel posiłkowy nie może brać udziału w postępowaniu,
jeżeli stwierdzi, że nie jest on osobą uprawnioną lub jego akt oskarżenia albo oświadczenie
o przystąpieniu do postępowania zostało złożone po terminie.
§ 3. Na postanowienie sądu wydane na podstawie § 1, a także na postanowienie sądu
wydane na podstawie § 2, jeżeli dotyczy oskarżyciela posiłkowego określonego w art. 54 §
1 lub art. 55 § 3, zażalenie nie przysługuje.
<u>(Art. 56 § 3 - w zakresie, w jakim wyłącza dopuszczalność zaskarżenia zażaleniem
postanowienia wydanego na podstawie art. 56 § 2 ustawy – Kodeks postępowania karnego
odnoszącego się do oskarżyciela posiłkowego – został uznany za niezgodny z Konstytucją
RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. (sygn. akt K 12/15) i z
dniem 18.05. 2018 r utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2018 r. poz. 942.)</u>
§ 4. Oskarżyciel posiłkowy, który nie bierze udziału w postępowaniu z przyczyn określonych
w § 1, może przedstawić sądowi na piśmie swoje stanowisko w terminie 7 dni od daty
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134
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§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby CelnoSkarbowej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za pośrednictwem ich
przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą
służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni
służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.
§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji
odpowiedniego zakładu.
§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata nie będącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub
pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej.
§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży
Granicznej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej można doręczyć adresatom za
pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania przeznaczone dla żołnierzy
pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się do dowódcy jednostki wojskowej, w
której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i zarządzenia stawienia się stosownie do
wezwania.
§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji
odpowiedniego zakładu.
§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata nie będącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub
pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej.
§ 1. Pisma adresowane do żołnierzy oraz funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu
Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży
Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej można
doręczyć adresatom za pośrednictwem ich przełożonych, przy czym wezwania
przeznaczone dla żołnierzy pełniących zasadniczą służbę wojskową przesyła się do
dowódcy jednostki wojskowej, w której żołnierz pełni służbę, w celu doręczenia i
zarządzenia stawienia się stosownie do wezwania.
§ 2. Osobom pozbawionym wolności doręcza się pismo za pośrednictwem administracji
odpowiedniego zakładu.
§ 3. Pismo przeznaczone dla adresata nie będącego osobą fizyczną albo dla obrońcy lub
pełnomocnika doręcza się w biurze adresata osobie tam zatrudnionej.
§ 1. Stronom oraz osobom, których orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na ich
żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwierzytelniony odpis każdego orzeczenia. Odpis wydaje
się z uzasadnieniem, jeżeli je sporządzono.
§ 2. W sprawach, w których wyłączono jawność ze względu na ważny interes państwa,
osobom, o których mowa w § 1, wydaje się tylko odpis orzeczenia kończącego
postępowanie w danej instancji, bez uzasadnienia.
§ 3. Nie można odmówić stronie zezwolenia na sporządzenie odpisu protokołu czynności,
w której strona uczestniczyła lub miała prawo uczestniczyć, jak również dokumentu
pochodzącego od niej lub sporządzonego z jej udziałem.
§ 1. Prokurator może przeglądać akta sprawy sądowej w każdym jej stanie oraz żądać
przesłania mu ich w tym celu, jeżeli nie tamuje to biegu postępowania i nie ogranicza
dostępu do akt innym uczestnikom postępowania, a zwłaszcza oskarżonemu i jego
obrońcy.
§ 2. W razie przesłania akt prokuratorowi jest on obowiązany udostępnić je stronie,
obrońcy lub pełnomocnikowi.
Na odmowę udostępnienia akt w postępowaniu przygotowawczym przysługuje stronom
zażalenie; na zarządzenie prokuratora zażalenie przysługuje do sądu.
§ 1. Osoby obowiązane do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli
tajności "tajne" lub "ściśle tajne" mogą być przesłuchane co do okoliczności, na które
rozciąga się ten obowiązek, tylko po zwolnieniu tych osób od obowiązku zachowania
tajemnicy przez uprawniony organ przełożony.
§ 2. Zwolnienia wolno odmówić tylko wtedy, gdyby złożenie zeznania wyrządzić mogło
poważną szkodę państwu.
§ 3. Sąd lub prokurator może zwrócić się do właściwego naczelnego organu administracji
rządowej o zwolnienie świadka od obowiązku zachowania tajemnicy, jeżeli ustawy
szczególne nie stanowią inaczej.
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§ 1. W razie zarzucenia oskarżonemu popełnienia przestępstwa, za które lub w związku z
którym można orzec:
1) grzywnę,
2) świadczenie pieniężne,
3) przepadek,
4) środek kompensacyjny,
5) zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści
majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, albo jej równowartości
– może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wykonania tego orzeczenia na mieniu
oskarżonego lub na mieniu, o którym mowa w art. 1_45 § 2 Kodeksu karnego, jeżeli
zachodzi uzasadniona obawa, że bez takiego zabezpieczenia wykonanie orzeczenia
będzie niemożliwe albo znacznie utrudnione.
§ 2. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia określonego w § 1 pkt 3 lub 5 może nastąpić
również na mieniu osoby fizycznej, o której mowa w art. 1_44a Kodeksu karnego, lub
osoby fizycznej, prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, o
której mowa w art. 1_45 § 3 Kodeksu karnego, lub na mieniu, które podlegałoby
przepadkowi na podstawie art. 1_45a § 1 lub 2 Kodeksu karnego oraz art. 12_33 § 3, art.
12_43 § 1 lub 2 lub art. 12_43a Kodeksu karnego skarbowego.
§ 2a. Zabezpieczenie wykonania orzeczenia zwrotu korzyści majątkowej albo jej
równowartości lub orzeczenia przepadku świadczenia albo jego równowartości wobec
podmiotu zobowiązanego określonego w art. 91a może z urzędu nastąpić na mieniu tego
podmiotu.
§ 3. Z urzędu
możesię
także
nastąpić na mieniu oskarżonego zabezpieczenie wykonania
Śledztwo
prowadzi
w sprawach:
1) w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu
okręgowego;
2) o występki – gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Służby CelnoSkarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej,
Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu
nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie
spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych
funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
4) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia;
5) o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi
ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.
Śledztwo prowadzi się w sprawach:
1) w których rozpoznanie w pierwszej instancji należy do właściwości sądu
okręgowego;
2) o występki – gdy osobą podejrzaną jest sędzia, prokurator, funkcjonariusz Policji,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Ochrony Państwa, Straży
Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego;
3) o występki - gdy osobą podejrzaną jest funkcjonariusz Straży Granicznej,
Żandarmerii Wojskowej, finansowego organu postępowania przygotowawczego lub organu
nadrzędnego nad finansowym organem postępowania przygotowawczego, w zakresie
spraw należących do właściwości tych organów lub o występki popełnione przez tych
funkcjonariuszy w związku z wykonywaniem czynności służbowych;
4) o występki, w których nie prowadzi się dochodzenia;
5) o występki, w których prowadzi się dochodzenie, jeżeli prokurator tak postanowi
ze względu na wagę lub zawiłość sprawy.
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§ 1. W razie ustalenia, że mogące stanowić dowód w sprawie rzeczy, korespondencja,
przesyłki, wykazy połączeń telefonicznych lub innych przekazów informacji lub dane
przechowywane w systemie informatycznym lub na nośniku, w tym korespondencja
przesyłana pocztą elektroniczną, albo mienie podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia
wykonania postanowienia o przepadku znajdują się na terytorium innego państwa
członkowskiego Unii Europejskiej, sąd właściwy do rozpoznania sprawy albo prokurator
może wystąpić o wykonanie postanowienia o ich zatrzymaniu albo zabezpieczeniu
bezpośrednio do właściwego organu sądowego tego państwa.
§ 2. Przekazując do wykonania postanowienie o zatrzymaniu dowodów, właściwy sąd lub
prokurator występuje jednocześnie do właściwego organu sądowego państwa wykonania
postanowienia z wnioskiem o ich wydanie.
§ 3. Niezwłocznie po uprawomocnieniu się postanowienia o przepadku zabezpieczonego
mienia, o którym mowa w § 1, właściwy sąd występuje do właściwego organu sądowego
państwa wykonania postanowienia z wnioskiem o wykonanie tego przepadku.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Do postanowienia, o którym mowa w § 1, dołącza się zaświadczenie zawierające
wszystkie istotne informacje umożliwiające jego prawidłowe wykonanie.
§ 6. Przekazywane dokumenty powinny zostać przetłumaczone na język urzędowy państwa
wykonania postanowienia albo na inny język wskazany przez to państwo.
§ 7. Przekazanie postanowienia oraz zaświadczenia, o którym mowa w § 5, może nastąpić
również z wykorzystaniem urządzeń służących do automatycznego przesyłania danych, w
sposób umożliwiający
stwierdzenie
autentyczności
tychdowodów
dokumentów.
Przepisy
niniejszego rozdziału
w zakresie
zatrzymania
stosuje się do wystąpień
do państw członkowskich Unii Europejskiej, w których nie ma zastosowania europejski
nakaz dochodzeniowy.

Przepisy niniejszego rozdziału w zakresie zatrzymania dowodów stosuje się do orzeczeń
organów państw członkowskich Unii Europejskiej, w których nie ma zastosowania
europejski nakaz dochodzeniowy.
§ 1. W razie konieczności przeprowadzenia lub uzyskania dowodu, który znajduje się lub
może zostać przeprowadzony na terytorium innego państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, zwanego w niniejszym rozdziale „państwem wykonania orzeczenia”, sąd,
przed którym sprawa się toczy, albo prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze
może wydać z urzędu lub na wniosek strony, obrońcy lub pełnomocnika europejski nakaz
dochodzeniowy, zwany w niniejszym rozdziale „END”, chyba że END nie ma w tym
państwie zastosowania.
§ 2. W przypadku prowadzenia przez Policję lub organy, o których mowa w art. 312,
dochodzenia lub postępowania sprawdzającego, o którym mowa w art. 307, albo w
przypadku prowadzenia postępowania przygotowawczego przez organy, o których mowa w
art. 12_133 § 1 i art. 12_134 § 1 Kodeksu karnego skarbowego, END może wydać także
prowadzący postępowanie. Wydanie END wymaga zatwierdzenia przez prokuratora.
§ 3. END można wydać także w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa
przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem.
§ 4. Postanowienie o wydaniu END dotyczącego kontroli i utrwalania treści rozmów
telefonicznych oraz utrwalania przy użyciu środków technicznych treści innych rozmów lub
przekazów informacji, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, zastępuje
postanowienie, o którym mowa w art. 237 § 1. Przepisy rozdziału 26 stosuje się
odpowiednio.
§ 5. Postanowienie o wydaniu END dotyczącego dowodu, którego dopuszczenie,
uzyskanieEND
lub przeprowadzenie
wymaga
wydania postanowienia, zastępuje to
Wydanie
jest niedopuszczalne,
jeżeli:
1) nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości;
2) prawo polskie nie dopuszcza przeprowadzenia lub uzyskania danego dowodu.
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§ 1. END zawiera:
1) oznaczenie organu wydającego END i zatwierdzającego END, ze wskazaniem ich
adresów, numerów telefonów, telefaksów i adresów poczty elektronicznej;
2) datę oraz wskazanie miejsca wydania END;
3) określenie żądanej czynności dochodzeniowej podlegającej END lub dowodu,
który należy uzyskać, lub okoliczności, jakie mają zostać ustalone w wyniku czynności
dochodzeniowej;
4) dostępne dane określające tożsamość i obywatelstwo osoby, której dotyczy END,
a także adres zamieszkania lub inny adres, w tym adres zakładu karnego, jeżeli ta osoba w
nim przebywa;
5) sygnaturę akt i wskazanie rodzaju postępowania, w związku z którym END został
wydany;
6) przytoczenie opisu i kwalifikacji prawnej czynu będącego przedmiotem
postępowania;
7) zwięzły opis stanu faktycznego sprawy.
§ 2. END zawiera odwołanie do wcześniej wydanego END, jeżeli jest z nim związany, wraz
z datą jego wydania, oznaczeniem organu, do którego został przekazany, oraz sygnaturą
akt nadaną przez organ wydający END i państwo wykonania orzeczenia.
§ 3. Jeżeli END jest wydany w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed
ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, zawiera także informację o tym, czy ślad lub
dowód ma zostać przekazany organowi wydającemu END, czy ma pozostać w państwie
wykonania orzeczenia. W przypadku gdy ślad lub dowód ma pozostać w państwie
wykonania orzeczenia organ wydający END określa termin obowiązywania zabezpieczenia.
§ 4. END powinien zostać przetłumaczony na język urzędowy państwa wykonania
orzeczenia
albo dotyczy
na inny język
wskazany
przezdotoRzeczypospolitej
państwo.
§
1. Jeżeli END
czasowego
wydania
Polskiej osoby
pozbawionej wolności na terytorium państwa wykonania orzeczenia w celu
przeprowadzenia czynności dochodzeniowej, przepis art. 589a stosuje się odpowiednio.
Sąd lub prokurator zarządza zwolnienie osoby, jeżeli państwo wykonania orzeczenia o to
wystąpi.
§ 2. Wydana czasowo osoba pozbawiona wolności, o której mowa w § 1, nie może być
ścigana ani zatrzymana, ani tymczasowo aresztowana z powodu przestępstwa
popełnionego przed przekroczeniem polskiej granicy państwowej, niewskazanego w END.
Nie może być także w stosunku do takiej osoby wykonana kara orzeczona za takie
przestępstwo.
§ 3. Zakazów określonych w § 2 nie stosuje się wobec osoby, która mogąc opuścić
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się na nim po upływie 15 dni od dnia
otrzymania informacji od sądu lub prokuratora, że jej obecność stała się zbędna dla
postępowania karnego, albo powróci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie
tego terminu.
§ 4. Przed wydaniem END dotyczącego czasowego wydania osoby pozbawionej wolności
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do państwa wykonania orzeczenia organ wydający
END wysłuchuje tej osoby.
§ 5. Jeżeli END dotyczy czasowego wydania osoby pozbawionej wolności na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej
państwa
wykonania
orzeczenia
w celu przeprowadzenia
§ 1. Organ wydający
ENDdo
może
zażądać,
aby przy
przeprowadzeniu
dowodu był obecny
jego przedstawiciel.
§ 2. Jeżeli według prawa państwa wykonania orzeczenia państwo to poniosło
odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez przedstawiciela, o którym mowa w § 1, w
związku z wykonaniem END wydanego lub zatwierdzonego przez sąd albo prokuratora, na
wniosek właściwego organu tego państwa Skarb Państwa zwraca mu kwotę pieniężną
stanowiącą równowartość wypłaconego odszkodowania.
§ 1. END jest przekazywany bezpośrednio właściwemu organowi państwa wykonania
orzeczenia. END może być przekazywany również za pośrednictwem sądów okręgowych
lub Ministra Sprawiedliwości albo prokuratora okręgowego lub Prokuratora Krajowego.
§ 2. W razie trudności w ustaleniu właściwego sądu lub innego organu państwa wykonania
orzeczenia sąd lub prokurator może zwracać się do właściwych jednostek organizacyjnych
Europejskiej Sieci Sądowej.
§ 3. Jeżeli wykonanie END ma nastąpić przez przeprowadzenie innej czynności
dochodzeniowej niż czynność określona w orzeczeniu, organ wydający END może go
zmienić, uzupełnić lub cofnąć.
§ 4. Jeżeli wykonanie END wiązałoby się ze znacznymi kosztami i jeżeli nie zawarto
porozumienia z państwem wykonania orzeczenia w sprawie podziału tych kosztów, organ
wydający END może zdecydować o całkowitym lub częściowym wycofaniu END albo o
poniesieniu kosztów przez ten organ.
§ 5. Koszty związane z czasowym wydaniem osoby pozbawionej wolności ponosi organ
wydający END.
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§ 1. Na postanowienie w przedmiocie wydania END zażalenie nie przysługuje, chyba że
przepis szczególny dotyczący czynności wskazanej w END stanowi inaczej.
§ 2. O wniesieniu zażalenia oraz o treści rozstrzygnięcia zapadłego w wyniku jego
rozpoznania należy niezwłocznie powiadomić właściwy organ państwa wykonania
orzeczenia.
§ 1. W związku z kontrolą i utrwalaniem treści rozmów telefonicznych zarządzonymi lub
zatwierdzonymi na podstawie art. 237 § 1 i 2 w stosunku do osoby znajdującej się na
terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli nie zachodzi potrzeba
wydania END, prokurator, Policja lub organ, o którym mowa w art. 312, powiadamia
właściwy organ tego państwa o zamiarze przeprowadzenia tych czynności, ich
przeprowadzaniu albo wykonaniu w zależności od tego, kiedy dowiedział się, że osoba,
której czynność dotyczy, przebywa na terytorium tego państwa członkowskiego.
§ 2. Do powiadomienia stosuje się odpowiednio przepis art. 589y § 4.
§ 3. Powiadomienie zawiera informacje dotyczące:
1) organu, który zarządził kontrolę i utrwalanie treści rozmów telefonicznych;
2) kontroli i utrwalania treści rozmów telefonicznych, w tym okresu, na jaki ją
zarządzono;
3) osoby, której dotyczy kontrola i utrwalanie treści rozmów telefonicznych.
§ 4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
powiadomienia, o którym mowa w § 1, mając na uwadze udostępnienie państwu
członkowskiemu Unii Europejskiej danych niezbędnych do przekazania informacji w
przedmiocie możliwości przeprowadzenia czynności na terytorium tego państwa oraz
wykorzystania
uzyskanych
w ich wyniku
dowodów w
postępowaniu
§
1. W razie wystąpienia
państwa
członkowskiego
Unii
Europejskiej,karnym.
zwanego w niniejszym
rozdziale „państwem wydania orzeczenia”, o wykonanie europejskiego nakazu
dochodzeniowego, zwanego w niniejszym rozdziale „END”, postanowienie w przedmiocie
jego wykonania wydaje prokurator albo sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się lub
może zostać przeprowadzony dowód.
§ 2. Jeżeli dopuszczenie, uzyskanie lub przeprowadzenie dowodu jest zastrzeżone do
właściwości sądu albo uzależnione od zarządzenia tego sądu, postanowienie, o którym
mowa w § 1, wydaje ten sąd.
§ 3. Sąd okręgowy jest właściwy do wydania postanowienia w przedmiocie wykonania END
dotyczącego czasowego wydania osoby pozbawionej wolności do państwa wydania
orzeczenia w celu przeprowadzenia w tym państwie czynności dochodzeniowej. Przed
wydaniem postanowienia należy wysłuchać osoby, której dotyczy END.
§ 4. Sąd okręgowy jest właściwy do wydania postanowienia w przedmiocie wykonania END
dotyczącego czasowego wydania osoby pozbawionej wolności do Rzeczypospolitej Polskiej
w celu przeprowadzenia czynności dochodzeniowej.
§ 5. Jeżeli sąd lub prokurator, do którego został skierowany END, nie jest właściwy do
nadania mu biegu, przekazuje go właściwemu sądowi lub prokuratorowi i powiadamia o
tym właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia, zwane w niniejszym
rozdziale „organem wydającym END”.
§ 6. Jeżeli END został wydany przez nieuprawniony organ państwa wydania orzeczenia,
zwraca się go bez wykonania, informując ten organ o przyczynie zwrotu.
§ 7. Na postanowienie o wykonaniu END zażalenie nie przysługuje, chyba że przepis
szczególny dotyczący postanowienia o wykonaniu czynności tożsamej z czynnością
wskazaną
END
stanowi
inaczej. Wwydania
zażaleniu
czynność skarżący
może
domagać się
§
1. Jeżeli w
END
dotyczy
czasowego
do na
Rzeczypospolitej
Polskiej
osoby
pozbawionej wolności w celu przeprowadzenia czynności dochodzeniowej, przepis art.
589a stosuje się odpowiednio. Sąd lub prokurator zarządza zwolnienie osoby, jeżeli
państwo wydania orzeczenia o to wystąpi. Sąd albo prokurator informuje organ wydający
END o faktycznym okresie pozbawienia wolności tej osoby w Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Wydana czasowo osoba pozbawiona wolności, o której mowa w § 1, nie może być
ścigana ani zatrzymana, ani tymczasowo aresztowana z powodu przestępstwa
popełnionego przed przekroczeniem polskiej granicy państwowej, niewskazanego w END.
Nie może być także w stosunku do takiej osoby wykonana kara orzeczona za takie
przestępstwo.
§ 3. Zakazów określonych w § 2 nie stosuje się wobec osoby, która mogąc opuścić
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, znajduje się na nim po upływie 15 dni od dnia
otrzymania informacji sądu lub prokuratora, że jej obecność stała się zbędna dla
postępowania karnego, albo powróci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po upływie
tego terminu.
§ 4. Jeżeli END dotyczy czasowego wydania osoby pozbawionej wolności do państwa
wydania orzeczenia w celu przeprowadzenia czynności dochodzeniowej, okres faktycznego
pozbawienia wolności tej osoby w tym państwie zalicza się na poczet orzeczonej lub
wykonywanej w Rzeczypospolitej Polskiej kary pozbawienia wolności.
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§ 1. Sąd lub prokurator orzeka w przedmiocie wykonania END niezwłocznie, nie później
jednak niż w terminie 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania.
§ 2. Jeżeli termin określony w § 1 nie może być dotrzymany, orzeczenie w przedmiocie
wykonania END powinno zostać wydane w terminie kolejnych 30 dni, licząc od dnia upływu
tego terminu. O opóźnieniu należy powiadomić organ wydający END, podając przyczynę
opóźnienia oraz przewidywany termin wydania orzeczenia w przedmiocie wykonania END.

§ 1. Jeżeli dowód, którego dotyczy END, nie został jeszcze przeprowadzony, sąd lub
prokurator przeprowadza ten dowód niezwłocznie po wydaniu postanowienia o wykonaniu
END, nie później jednak niż w terminie 90 dni, licząc od dnia wydania tego postanowienia.
Jeżeli organ wydający END określił termin do przeprowadzenia dowodu, sąd lub prokurator
w miarę możliwości uwzględnia ten termin.
§ 2. Jeżeli termin określony w § 1 nie może być dotrzymany, o opóźnieniu należy
powiadomić organ wydający END, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany
termin przeprowadzenia dowodu.
§ 1. Jeżeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej, przy wykonywaniu END
stosuje się przepisy prawa polskiego. Należy jednak uczynić zadość życzeniu organu
wydającego END, aby przy dokonaniu czynności zastosowano szczególny tryb
postępowania lub szczególną formę, jeżeli nie jest to sprzeczne z zasadami porządku
prawnego Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 2. Jeżeli czynność dochodzeniowa określona w END nie jest przewidziana przez prawo
polskie lub byłaby niedopuszczalna w podobnej sprawie krajowej, sąd lub prokurator
informuje o tym organ wydający END, wskazując termin do zmiany, uzupełnienia lub
cofnięcia END oraz określając możliwą do przeprowadzenia zastępczą czynność
dochodzeniową zgodną z celem END. Po upływie terminu sąd lub prokurator postanawia o
wykonaniu zastępczej czynności dochodzeniowej. Jeżeli zastępczej czynności nie da się
określić, sąd lub prokurator odmawia wykonania END.
§ 3. Zastępczej czynności dochodzeniowej nie przeprowadza się, jeżeli END dotyczy:
1) dowodów już znajdujących się w posiadaniu sądu lub prokuratora;
2) informacji uzyskanych z rejestrów i baz danych dostępnych dla sądu lub
prokuratora wykonującego END;
3) przesłuchania osoby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
4) dowodu, którego dopuszczenie, uzyskanie ani przeprowadzenie nie wymaga
wydania postanowienia;
5) identyfikacji abonenta telefonu lub adresu IP.
§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 3, przeprowadza się czynność wskazaną w END.
§ 5. Jeżeli uzyskanie dowodu określonego w END jest możliwe przez przeprowadzenie
zastępczej czynności dochodzeniowej, innej niż wskazana w tym orzeczeniu i mniej
dolegliwej dla osoby, której END dotyczy, sąd lub prokurator informuje o tym organ
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§ 1. Odmawia się wykonania END, jeżeli:
1) sąd lub prokurator nie uzyskał wymaganego zezwolenia umożliwiającego
przeprowadzenie czynności z udziałem osoby wskazanej w END;
2) w stosunku do osoby ściganej zapadło w państwie członkowskim Unii
Europejskiej prawomocne orzeczenie co do tych samych czynów, które zostały wskazane
w END, oraz, w przypadku skazania za te same czyny, osoba ścigana odbywa karę lub ją
odbyła albo kara nie może być wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok
skazujący;
3) wykonanie END mogłoby narazić na niebezpieczeństwo funkcjonariusza przy
wykonywaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz osobę udzielającą mu pomocy w
zakresie tych czynności;
4) END dotyczy przesłuchania na okoliczność objętą bezwzględnym zakazem
przesłuchania;
5) wykonanie END naruszyłoby wolności i prawa człowieka i obywatela;
6) żądana czynność zagrażałaby bezpieczeństwu narodowemu;
7) END dotyczy czasowego wydania osoby pozbawionej wolności do państwa
wydania orzeczenia, a jego wykonanie skutkowałoby przedłużeniem okresu pozbawienia
wolności tej osoby.
§ 2. Można odmówić wykonania END, jeżeli:
1) czyn będący podstawą wydania END, inny niż wymieniony w art. 607w, nie
stanowi przestępstwa według prawa polskiego;
2) czyn będący podstawą wydania END według prawa polskiego został popełniony w
całości lub w części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub na polskim statku wodnym
lub powietrznym i nie stanowi przestępstwa według prawa polskiego;
3) wykonanie END wiązałoby się z ujawnieniem informacji niejawnych uzyskanych w
toku czynności operacyjno-rozpoznawczych, jak również związanych z prowadzeniem tych
czynności;
4) według prawa polskiego czynność dochodzeniowa, której dotyczy END, nie może
być przeprowadzona w sprawie o przestępstwo będące podstawą jego wydania;
§ 1. Właściwy sąd lub prokurator może postanowić o odroczeniu wykonania END na
niezbędny okres, jeżeli:
1) jego wykonanie mogłoby zaszkodzić toczącemu się postępowaniu karnemu;
2) przedmioty, dokumenty lub dane są wykorzystywane w innym postępowaniu.
§ 2. Po ustaniu przyczyny odroczenia wykonania END właściwy sąd lub prokurator
niezwłocznie przystępuje do jego wykonania, informując o tym jednocześnie organ
wydający END.
§ 1. Sąd lub prokurator potwierdza otrzymanie END niezwłocznie, nie później jednak niż w
terminie tygodnia, licząc od dnia jego otrzymania.
§ 2. Potwierdzenie, o którym mowa w § 1, zawiera informacje dotyczące organu, który
otrzymał END, lub organu, któremu END został przekazany zgodnie z właściwością.
§ 3. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza
potwierdzenia otrzymania END, mając na uwadze konieczność udostępnienia państwu
wydania orzeczenia pełnych informacji o otrzymaniu END.

Sąd lub prokurator niezwłocznie informuje organ wydający END:
1) o niemożności wydania postanowienia w sprawie END, w przypadku gdy
formularz END jest niekompletny lub błędnie wypełniony;
2) jeżeli uzna, że może być celowe przeprowadzenie czynności dochodzeniowych,
których nie przewidziano lub których nie można było wskazać w chwili wydawania END;
3) o niemożności dopełnienia formalności i procedur wskazanych przez organ
wydający END;
4) o każdym przypadku odmowy wykonania END lub o postanowieniu
589zm
przeprowadzenia zastępczej czynności dochodzeniowej na podstawie art. 589zi § 2 lub 5;
5) o każdym przypadku odroczenia wykonania END, podając przyczyny
uzasadniające to odroczenie i jego okres;
6) o uchyleniu lub zakończeniu okresu zabezpieczenia stosowanego zgodnie z art.
589zq.
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§ 1. W przypadku powzięcia wątpliwości, czy wydanie END było uzasadnione lub celowe
lub czy dana czynność dochodzeniowa byłaby dopuszczalna w państwie wydania
orzeczenia, właściwy sąd lub prokurator konsultuje się z organem wydającym END i jeżeli
wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, występuje z wnioskiem o cofnięcie END.
§ 2. W przypadku powzięcia wątpliwości co do autentyczności dokumentów niezbędnych
do wykonania END lub wystąpienia technicznych przeszkód uniemożliwiających jego
wykonanie, przepis § 1 stosuje się odpowiednio.

§ 1. Na wniosek państwa wydania orzeczenia przedstawicielowi organu wydającego END
umożliwia się obecność przy wykonywaniu czynności, których dotyczy END, jeżeli nie jest
to sprzeczne z zasadami porządku prawnego Rzeczypospolitej Polskiej i nie stanowi
zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego.
§ 2. Przedstawiciel, o którym mowa w § 1, za zgodą sądu lub prokuratora, może zadawać
określone pytania lub w inny sposób uczestniczyć w przeprowadzeniu dowodu.
§ 3. Przedstawiciela, o którym mowa w § 1, uważa się za funkcjonariusza publicznego w
rozumieniu przepisów Kodeksu karnego.
§ 4. Jeżeli Skarb Państwa poniósł odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez
przedstawiciela, o którym mowa w § 1, w związku z wykonaniem END, Skarb Państwa
występuje do organu wydającego END o zwrot wypłaconej kwoty pieniężnej stanowiącej
równowartość wypłaconego odszkodowania.

§ 1. Dowody uzyskane w związku z wykonaniem END są niezwłocznie przekazywane
państwu wydania orzeczenia. W przypadku określonym w art. 589zo § 1 mogą być one
przekazywane na wniosek państwa wydania orzeczenia, przedstawicielowi organu
wydającego END.
§ 2. Przekazując dowody uzyskane w związku z wykonaniem END, sąd lub prokurator
może, po konsultacjach z organem wydającym END, zastrzec ich zwrot.
§ 1. Jeżeli END został wydany w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa
przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, właściwy sąd lub prokurator orzeka w
przedmiocie wykonania END w terminie 24 godzin od jego otrzymania, a jeżeli nie jest to
możliwe – niezwłocznie po upływie tego terminu. Zgodnie z wnioskiem państwa wydania
orzeczenia sąd lub prokurator przekazuje dowód państwu wydania orzeczenia lub
pozostawia dowód do swojej dyspozycji na czas określony przez państwo wydania
orzeczenia.
§ 2. Sąd lub prokurator po konsultacji z organem wydającym END może zdecydować o
skróceniu okresu zabezpieczenia.
§ 1. Koszty związane z wykonaniem END ponosi Skarb Państwa. W uzasadnionych
przypadkach sąd lub prokurator może wystąpić do organu wydającego END o zwrot całości
lub części przewidywanych wydatków albo o zmianę END.
§ 2. Koszty związane z czasowym wydaniem osoby pozbawionej wolności ponosi państwo
wydania orzeczenia.
§ 1. Na wniosek innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej Minister Sprawiedliwości
udziela zezwolenia na przewóz przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby
pozbawionej wolności czasowo wydanej.
§ 2. Wniosek o zezwolenie na przewóz zawiera:
1) oznaczenie organu wnioskującego;
2) datę oraz wskazanie miejsca wydania END;
3) dane określające tożsamość i obywatelstwo osoby;
4) wskazanie czynności dochodzeniowej, na potrzeby której osoba jest czasowo
wydawana.
§ 3. W przypadku korzystania z drogi powietrznej bez planowanego lądowania można
poprzestać na powiadomieniu Ministra Sprawiedliwości o przewożeniu osoby pozbawionej
wolności czasowo wydanej nad terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Jeżeli jednak nastąpi
nieprzewidziane lądowanie, państwo, które wystąpiło z wnioskiem, dostarcza niezwłocznie
dane, o których mowa w § 2.
§ 4. Jeżeli jest to uzasadnione długością pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
osoby pozbawionej wolności i przewożonej przez to terytorium w celu jej czasowego
wydania, do osoby tej stosuje się odpowiednio przepis art. 589zf.
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§ 1. Jeżeli organ innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej zamiast END przekazał
powiadomienie o zamiarze przeprowadzenia albo o przeprowadzeniu kontroli i utrwalania
treści rozmów telefonicznych, prokurator bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwego
komendanta Policji przekazuje temu organowi informacje w przedmiocie dopuszczalności:
1) czynności, mając na względzie art. 237 § 3–4 oraz art. 238 § 1 i 2;
2) wykorzystania uzyskanego dowodu w postępowaniu karnym.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, przekazuje się w terminie 96 godzin od otrzymania
powiadomienia.

W wypadkach przewidzianych w art. 592c § 1 i art. 592d § 2 sąd lub prokurator zawiadamia
sąd lub inny organ państwa członkowskiego Unii Europejskiej o sposobie prawomocnego
zakończenia postępowania karnego.
§ 1. Do chwili otrzymania informacji o przejęciu wykonania orzeczenia, o którym mowa w
art. 607zd § 1, przez właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia, a także
w razie otrzymania informacji o niemożności lub odmowie wykonania orzeczenia przez
właściwy sąd lub inny organ państwa wykonania orzeczenia, o zaprzestaniu jego
wykonywania przez ten organ, a także w wypadku cofnięcia wystąpienia środek
zapobiegawczy jest wykonywany w dalszym ciągu przez właściwy organ.
§ 2. W razie otrzymania informacji o dostosowaniu środka zapobiegawczego do prawa
państwa wykonania orzeczenia i przed rozpoczęciem wykonywania tego środka w tym
państwie sąd lub prokurator w ciągu 10 dni od dnia otrzymania informacji może cofnąć
wystąpienie, o którym mowa w art. 607zd § 1, mając na uwadze cele środka.
§ 1. Postanowienie w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 607zh § 1,
prokurator wydaje w terminie 30 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z zaświadczeniem.
§ 2. Na postanowienie prokuratora w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w
art. 607zh § 1, przysługuje zażalenie do sądu rejonowego, w okręgu którego osoba,
przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne,
posiada legalne stałe miejsce pobytu. Sąd rozpoznaje zażalenie na posiedzeniu, w którym
ma prawo wziąć udział prokurator, osoba wymieniona w zdaniu pierwszym, jeżeli przebywa
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, i jej obrońca, jeżeli się na nie stawi. Jeżeli osoba
wymieniona w zdaniu pierwszym nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nie
posiada obrońcy, prezes sądu właściwego do rozpoznania zażalenia może jej wyznaczyć
obrońcę z urzędu.
§ 3. Postępowanie w przedmiocie wykonania orzeczenia powinno zakończyć się
prawomocnie w terminie 60 dni od dnia otrzymania orzeczenia wraz z zaświadczeniem.
§ 4. W wypadku gdy termin określony w § 3 nie może być dotrzymany, należy zawiadomić
właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia o przyczynie opóźnienia i podać
przewidywany termin wydania postanowienia.
5. Odmawia
Do wykonania
orzeczeniaorzeczenia,
właściwegoosądu
lubmowa
innego
państwa
wydania
§ 1.
się wykonania
którym
w organu
art. 607zh
§ 1, jeżeli:
1) czyn, w związku z którym zastosowano środek zapobiegawczy, nie stanowi
przestępstwa według prawa polskiego;
2) osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest
postępowanie karne, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że
istnieją podstawy do uznania, że na nie powróci.
§ 2. Przepisu § 1 pkt 1 nie stosuje się, jeżeli czyn nie stanowi przestępstwa z powodu braku
lub odmiennego uregulowania w prawie polskim odpowiednich opłat, podatków, ceł lub
zasad obrotu dewizowego.
§ 3. Można odmówić wykonania orzeczenia, o którym mowa w art. 607zh § 1, jeżeli:
1) pomimo wezwania przez prokuratora do uzupełnienia informacji we wskazanym
terminie do orzeczenia nie dołączono zaświadczenia, o którym mowa w art. 607zh § 2, albo
zaświadczenie to jest niekompletne lub w sposób oczywisty niezgodne z treścią orzeczenia;
2) przekazane do wykonania orzeczenie dotyczy tego samego czynu tej samej
osoby, co do której postępowanie karne zostało prawomocnie zakończone w państwie
członkowskim Unii Europejskiej, a osoba ta odbywa karę lub ją odbyła albo kara nie może
być wykonana według prawa państwa, w którym zapadł wyrok skazujący;
3) według prawa polskiego nastąpiło przedawnienie wykonania kary, a
przestępstwo, którego to dotyczy, podlegało jurysdykcji sądów polskich;
4) orzeczenie dotyczy przestępstwa, które według prawa polskiego zostało
popełnione w całości albo w części na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na
polskim statku wodnym lub powietrznym;
5) osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest
postępowanie karne, z powodu wieku nie ponosi według prawa polskiego
odpowiedzialności karnej za czyn będący podstawą wydania orzeczenia;
6) osoba, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia prowadzone jest
postępowanie karne, korzysta z immunitetu, zgodnie z którym niemożliwy jest nadzór nad
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§ 1. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania
orzeczenia informacji o tym, iż orzeczenie przekazane do wykonania nie podlega dalszemu
wykonaniu, prokurator niezwłocznie wydaje postanowienie o zaprzestaniu wykonywania
orzeczenia.
§ 2. Jeżeli dalsze wykonywanie orzeczenia nie jest możliwe z przyczyn faktycznych lub
prawnych, prokurator niezwłocznie wydaje postanowienie o zaprzestaniu wykonywania
orzeczenia i zawiadamia właściwy sąd lub inny organ państwa wydania orzeczenia.
§ 3. W razie otrzymania od właściwego sądu lub innego organu państwa wydania
orzeczenia informacji o zmianie obowiązku nałożonego na osobę, przeciwko której w
państwie wydania orzeczenia prowadzone jest postępowanie karne, prokurator rozpoznaje
sprawę wykonania zmienionego orzeczenia na zasadach określonych w niniejszym
rozdziale. Przepisu art. 607zk nie stosuje się, z wyjątkiem § 1 pkt 2 i § 3 pkt 7.

§ 1. O treści postanowienia w przedmiocie wykonania orzeczenia, o którym mowa w art.
607zh § 1, o wniesieniu środka odwoławczego od tego postanowienia, o istotnych
orzeczeniach zapadłych w trakcie postępowania, jak również w razie zmiany legalnego
stałego miejsca pobytu przez osobę, przeciwko której w państwie wydania orzeczenia
prowadzone jest postępowanie karne, zawiadamia się niezwłocznie właściwy sąd lub inny
organ państwa wydania orzeczenia.
§ 2. Prokurator zawiadamia niezwłocznie właściwy sąd lub inny organ państwa wydania
orzeczenia o wszelkich okolicznościach mających wpływ na jego wykonanie.
607zm Zawiadomienie następuje w formie zaświadczenia zawierającego informacje dotyczące
osoby określonej w § 1 oraz naruszonego obowiązku.
§ 3. W razie ustania przyczyn, na skutek których obowiązek został zastosowany, lub
powstania przyczyn uzasadniających jego uchylenie lub zmianę prokurator może wystąpić
do właściwego sądu lub innego organu państwa wydania orzeczenia o jego uchylenie lub
zmianę.
§ 4. Zawiadomienia, o których mowa w § 1 i 2 oraz wystąpienie, o którym mowa w § 3,
mogą być przekazane również przy użyciu urządzeń służących do automatycznego
przesyłania danych, w sposób umożliwiający stwierdzenie autentyczności przekazanych
dokumentów.
Koszty związane z wykonaniem orzeczenia, o którym mowa w art. 607zh § 1, ponosi Skarb
607zn Państwa.
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§ 1. Z wyjątkiem wypadków określonych w art 592a–592f i w art. 595 oraz w rozdziałach
62a–62d, 65a–65d, 66a–66d i 66f–66k z mającymi siedzibę za granicą organami obcego
państwa oraz z osobami wymienionymi w art. 578 oraz w art. 579 sądy i prokuratorzy
każdorazowo porozumiewają się, w tym przy doręczaniu pism procesowych, za
pośrednictwem Ministra Sprawiedliwości, a ten w razie potrzeby za pośrednictwem ministra
właściwego do spraw zagranicznych.
§ 2. Z urzędami konsularnymi obcego państwa w Rzeczypospolitej Polskiej sądy i
prokuratorzy, w wypadkach określonych przez Ministra Sprawiedliwości, mogą
porozumiewać się bezpośrednio.
§ 1. Prawo do żądania należności przewidzianych w art. 618a i art. 618b, służy osobie
wezwanej w charakterze świadka, jeżeli się stawiła, choćby nie została przesłuchana.
§ 2. W przypadku gdy osoba uprawniona do otrzymania należności przewidzianych w art.
618a i art. 618b, zostanie wezwana w charakterze świadka w kilku sprawach na ten sam
dzień, przyznaje się jej te należności tylko raz.
§ 3. Świadkowi, który zgłosił się bez wezwania sądu lub organu prowadzącego
postępowanie przygotowawcze, należności przewidziane w art. 618a i art. 618b, mogą być
przyznane tylko wtedy, gdy został przesłuchany.
§ 1. Biegłemu, tłumaczowi i specjaliście nie będącemu funkcjonariuszem organów
procesowych wezwanym przez sąd lub organ prowadzący postępowanie przygotowawcze,
w razie nieskorzystania z ich usług, przysługuje zwrot utraconego zarobku lub dochodu.
§ 2. Wynagrodzenie za utracony zarobek lub dochód przyznaje się biegłemu, tłumaczowi i
specjaliście nie będącemu funkcjonariuszem organów procesowych, uwzględniając ich
kwalifikacje i czas zużyty w związku z wezwaniem. Przepisy art. 618b § 3 i 4 stosuje się
odpowiednio.
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§ 1. Należności, o których mowa w art. 618a, art. 618b, art. 618d oraz art 618f-618h,
przyznaje się na wniosek.
§ 2. Wniosek o przyznanie należności, o których mowa w § 1, składa się ustnie do
protokołu lub na piśmie, w terminie zawitym 3 dni od dnia zakończenia czynności z
udziałem osoby uprawnionej do tych należności, a w przypadku osoby, o której mowa w art.
618d – z udziałem świadka, któremu ona towarzyszyła.
§ 3. Roszczenie o zwrot należności, o których mowa w § 1, przedawnia się z upływem 3 lat
od dnia powstania tego roszczenia.
§ 4. Świadek, osoba mu towarzysząca, biegły, tłumacz oraz specjalista nie będący
funkcjonariuszem organów procesowych powinni być pouczeni o prawie i sposobie
zgłoszenia wniosku o zwrot należności oraz o skutkach niezachowania terminu
wskazanego w § 2.
§ 1. W wyjątkowych wypadkach, w razie umorzenia postępowania, sąd może orzec, że
koszty procesu ponosi w całości lub w części oskarżony, a w sprawach z oskarżenia
prywatnego oskarżony lub Skarb Państwa.
§ 2. W razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania sąd orzeka, że
koszty procesu ponosi w całości lub w części oskarżony, jeżeli:
1) oskarżony skierował przeciwko sobie podejrzenie popełnienia czynu
zabronionego;
2) ukrywanie się oskarżonego przyczyniło się do przedawnienia karalności
zarzucanego mu czynu;
3) umorzono przeciwko oskarżonemu postępowanie na podstawie art. 11 § 1.
Jeżeli w sprawach, o których mowa w art. 632,<i>koszty w razie uniewinnienia lub
umorzenia</i>, pkt 2, przyczyny umorzenia powstały w toku postępowania, sąd może orzec
od Skarbu Państwa zwrot należności z tytułu ustanowienia jednego pełnomocnika.
W sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych orzekają stosownie do
zakresu właściwości:
1) wojskowy sąd garnizonowy;
2) wojskowy sąd okręgowy;
3) Sąd Najwyższy.
§ 1. Sąd Najwyższy rozpoznaje:
1) środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydanych w pierwszej instancji w
wojskowym sądzie okręgowym;
2) kasacje;
3) sprawy przewidziane w niniejszym kodeksie dla sądu wyższego rzędu nad
wojskowym sądem okręgowym;
4) inne sprawy przekazane przez ustawę Sądowi Najwyższemu.
§ 2. Przepisy art. 39 i art. 439 § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do orzeczeń Sądu
Najwyższego w zakresie spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

W kwestii wznowienia postępowania orzeka w składzie trzech sędziów wojskowy sąd
okręgowy, a w sprawach zakończonych orzeczeniem tego sądu lub Sądu Najwyższego –
Sąd Najwyższy.
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§ 1. Nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy:
1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających
podejrzenie jego popełnienia;
2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia albo ustawa stanowi, że sprawca nie
popełnia wykroczenia;
3) ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze;
4) nastąpiło przedawnienie orzekania;
5) obwiniony zmarł;
6) obwiniony jest:
a) uwierzytelnionym w Rzeczypospolitej Polskiej, szefem przedstawicielstwa
dyplomatycznego państwa obcego,
b) osobą należącą do personelu dyplomatycznego tego przedstawicielstwa,
c) osobą należącą do personelu administracyjnego lub technicznego tego
przedstawicielstwa,
d) członkiem rodziny osób wymienionych w lit. a–c i pozostaje z nimi we wspólnocie
domowej,
e) inną osobą korzystającą z immunitetu dyplomatycznego, na podstawie ustaw, umów
lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych,
f) kierownikiem urzędu konsularnego lub innym urzędnikiem konsularnym państwa
obcego albo inną osobą zrównaną z nimi na podstawie ustaw, umów lub powszechnie
uznanych zwyczajów międzynarodowych;
7) obwiniony z mocy przepisów szczególnych nie podlega orzecznictwu na
podstawie niniejszego kodeksu;
8) postępowanie co do tego samego czynu obwinionego zostało prawomocnie
zakończone lub wcześniej wszczęte, toczy się;
9) brak jest skargi uprawnionego oskarżyciela albo żądania ścigania pochodzącego
od osoby uprawnionej lub zezwolenia na ściganie, gdy ustawa tego wymaga;
10) zachodzi inna okoliczność wyłączająca z mocy ustawy orzekanie w
postępowaniu na podstawie niniejszego kodeksu.
§ 1. Sąd apelacyjny rozpoznaje środki odwoławcze od orzeczeń i zarządzeń wydawanych
w pierwszej instancji przez sąd okręgowy oraz inne sprawy przekazane mu przez ustawę.
§ 2. Sąd Najwyższy rozpoznaje kasacje i inne sprawy przekazane mu przez ustawę.
§ 3. W sprawach, w których orzekały sądy wojskowe, uprawnienia sądu okręgowego ma
wojskowy sąd okręgowy, a uprawnienia sądu apelacyjnego ma Sąd Najwyższy.
§ 4. Sądy wskazane w § 1–3 orzekają jednoosobowo, chyba że ustawa stanowi inaczej
albo prezes sądu lub Prezes Sądu Najwyższego zarządzi orzekanie w składzie trzech
sędziów.
§ 1. Oskarżycielem publicznym we wszystkich sprawach o wykroczenia jest Policja, chyba
że ustawa stanowi inaczej.
§ 2. W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika określonych w Kodeksie
pracy, w sprawach o wykroczenia określonych w art 27–27b ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o
zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658
i 962), w sprawach o wykroczenia określonych w art 119–123 ustawy z dnia 20 kwietnia
2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065,
1292, 1321, 1428 i 1543), w sprawach o wykroczenia określonych w art. 0_27 i art. 0_28
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług
(Dz. U. poz. 868), w sprawach o wykroczenie określone w art. 133_8e ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847), w
sprawach o wykroczenia określonych w art. 1685_10 ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o
ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305), a także
w sprawach o inne wykroczenia związane z wykonywaniem pracy zarobkowej, jeżeli ustawa
tak stanowi, oskarżycielem publicznym jest inspektor pracy.
§ 3. Organom administracji rządowej i samorządowej, organom kontroli państwowej i
kontroli samorządu terytorialnego oraz strażom gminnym (miejskim) uprawnienia
oskarżyciela publicznego przysługują tylko wówczas, gdy w zakresie swego działania w tym
w trakcie prowadzonych czynności wyjaśniających ujawniły wykroczenia i wystąpiły z
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§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w
przypadku, o którym mowa w art. 11_9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 1.000 zł.
§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
1) w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji
Pracy,
2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego
wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji,
3) o czyny określone w art. 482_120 ust. 2, 6 i 8–10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Straży Granicznej
– można nałożyć grzywnę w wysokości do 2.000 zł.
§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art 54–56 i art.
441_57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) można nałożyć grzywnę w wysokości 2.000 zł.
§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 0_32 ust. 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
(Dz. U. poz. 708) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł.
§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie
wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu
mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł.
1ba.
ukarany mandatowym
co najmniej dwukrotnie
za wykroczenie
ustawie
§ 1.
W Jeżeli
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500 zł,z adnia
w 9
przypadku, o którym mowa w art. 11_9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 1.000 zł.
§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
1) w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji
Pracy,
2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego
wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.), w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji,
3) o czyny określone w art. 482_120 ust. 2, 6 i 8–10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Straży Granicznej
– można nałożyć grzywnę w wysokości do 2.000 zł.
§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art 54–56 i art.
441_57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
2015 r. poz. 2139 oraz z 2016 r. poz. 1250) można nałożyć grzywnę w wysokości 2.000 zł.
§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 0_32 ust. 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów
(Dz. U. poz. 708) można nałożyć grzywnę w wysokości od 5000 zł do 7500 zł.
§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie
wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu
mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł.
§ 1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9
lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych popełnia w ciągu dwóch lat od
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§ 1. W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a w
przypadku, o którym mowa w art. 11_9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 1.000 zł.
§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
1) w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji
Pracy,
2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego
wymienionych w załączniku nr 1 i 2 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2200 oraz z 2018 r. poz. 12, 79 i 138), w których
oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego lub Policji,
3) o czyny określone w art. 482_120 ust. 2, 6 i 8–10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Straży Granicznej
– można nałożyć grzywnę w wysokości do 2.000 zł.
§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art 54–56 i art.
441_57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 310) można nałożyć grzywnę w wysokości
2.000 zł.
§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 0_32 ust. 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138) można nałożyć grzywnę w wysokości od
5000 zł do 7500 zł.
§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie
wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu
mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł.
1ba.
ukarany mandatowym
co najmniej dwukrotnie
za wykroczenie
ustawie
§ 1.
W Jeżeli
postępowaniu
można nałożyć
grzywnę wokreślone
wysokościwdo
500 zł,z adnia
w 9
przypadku, o którym mowa w art. 11_9 § 1 Kodeksu wykroczeń – do 1.000 zł.
§ 1a. W postępowaniu mandatowym, w sprawach:
1) w których oskarżycielem publicznym jest właściwy organ Państwowej Inspekcji
Pracy,
2) naruszeń przestrzegania obowiązków lub warunków przewozu drogowego
wymienionych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.), w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Inspekcji Transportu Drogowego, Policji lub Straży Granicznej,
3) o czyny określone w art. 482_120 ust. 2, 6 i 8–10 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004
r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w których oskarżycielem publicznym
jest właściwy organ Straży Granicznej
– można nałożyć grzywnę w wysokości do 2.000 zł.
§ 1aa. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyny określone w art 54–56 i art.
441_57a ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1160 oraz z 2018 r. poz. 138 i 310) można nałożyć grzywnę w wysokości
2.000 zł.
§ 1ab. W postępowaniu mandatowym, w sprawach o czyn określony w art. 0_32 ust. 1
ustawy z dnia 9 marca 2017 r. systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu
towarów (Dz. U. poz. 708 oraz z 2018 r. poz. 138) można nałożyć grzywnę w wysokości od
5000 zł do 7500 zł.
§ 1b. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie przeciwko prawom pracownika
określone w Kodeksie pracy popełnia w ciągu dwóch lat od dnia ostatniego ukarania takie
wykroczenie, właściwy organ Państwowej Inspekcji Pracy może w postępowaniu
mandatowym nałożyć grzywnę w wysokości do 5.000 zł.
§ 1ba. Jeżeli ukarany co najmniej dwukrotnie za wykroczenie określone w ustawie z dnia 9
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§ 1. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze
mandatu karnego, stanowiących dochód budżetu państwa, jest właściwy naczelnik urzędu
skarbowego, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Uprawnionym do poboru należności wynikających z grzywien nałożonych w drodze
mandatu karnego przez organy Inspekcji Transportu Drogowego jest Główny Inspektor
Transportu Drogowego.
§ 3. Grzywna stanowi dochód budżetu państwa, a w przypadku gdy nałoży ją
funkcjonariusz organu podległego władzom jednostki samorządu terytorialnego – stanowi
dochód tej jednostki samorządu.
§ 4. Organem uprawnionym do:
1) zaopatrywania w formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów
mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego jest
minister właściwy do spraw finansów publicznych;
2) dystrybucji oraz rozliczania formularzy mandatu karnego, przydziału i rozliczania
serii i numerów mandatów karnych generowanych przy wykorzystaniu systemu
teleinformatycznego jest odpowiednio:
a) właściwy miejscowo dyrektor izby administracji skarbowej,
b) Główny Inspektor Transportu Drogowego – dla organów Inspekcji Transportu
Drogowego.
§ 4a. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może wyznaczyć, w drodze
obwieszczenia, organ Krajowej Administracji Skarbowej właściwy do zaopatrywania w
formularze mandatu karnego oraz przydziału serii i numerów mandatów karnych
generowanych przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego.
§ 5. Organy, o których mowa w § 4 pkt 2, zaopatrują nieodpłatnie organy uprawnione do
nakładania grzywien w drodze mandatu karnego w formularze mandatu karnego, z
wyjątkiem podmiotów wskazanych w przepisach wydanych na podstawie § 14 pkt 2, które
nabywają formularze mandatu karnego odpłatnie.
§ 6. Odpłatność za nabycie formularzy mandatu karnego obejmuje wyłącznie koszty ich
wytworzenia i dystrybucji.
§ 1. Postępowanie sądowe, prowadzone w trybie określonym przez przepisy rozdziałów
11–16 oraz działu X niniejszego kodeksu, zakończone prawomocnym orzeczeniem, może
być wznowione na wniosek strony, a gdy ustawa to przewiduje – z urzędu. Do wznowienia
tego stosuje się odpowiednio przepisy art 540–542, art. 13_544 § 2 i 3 oraz art 545–548
Kodeksu postępowania karnego.
§ 2. Do wniosku o wznowienie postępowania strona niebędąca prokuratorem dołącza
dowód wniesienia opłaty sądowej; opłata ta podlega zwrotowi w razie uwzględnienia
wniosku.
§ 3. W kwestii wznowienia orzeka na posiedzeniu jednoosobowo sąd okręgowy, a w
sprawie zakończonej orzeczeniem tego sądu – jednoosobowo sąd apelacyjny.
§ 4. W sprawach należących do właściwości sądów wojskowych w kwestii wznowienia
orzeka na posiedzeniu jednoosobowo wojskowy sąd okręgowy, a w sprawie zakończonej
orzeczeniem tego sądu orzeka Sąd Najwyższy.
§ 1. Do wystąpienia do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przeprowadzenie
dowodu na podstawie europejskiego nakazu dochodzeniowego oraz do wykonania
europejskiego nakazu dochodzeniowego wydanego w innym państwie członkowskim Unii
Europejskiej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziałów 13_62c i art. 13_62d Kodeksu
postępowania karnego.
§ 2. Wystąpienie, o którym mowa w § 1, jest dopuszczalne w sprawach o wykroczenia
przewidziane w przepisach rozdziałów XI i XIV Kodeksu wykroczeń.
§ 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, wszelkie wydatki w toku postępowania w sprawach o
wykroczenia, w tym wydatki ponoszone w toku czynności wyjaśniających, wykłada
tymczasowo Skarb Państwa.
§ 2. Wydatki związane z ustanowieniem obrońcy lub pełnomocnika wykłada strona, która
go ustanowiła.
§ 3. Wydatki, o których mowa w § 1, ponoszone w toku czynności wyjaśniających
przeprowadzanych przez organ podległy władzom jednostki samorządu terytorialnego
wykłada tymczasowo właściwa jednostka samorządu terytorialnego.
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§ 1. W razie skazania, obwinionego obciąża się zryczałtowanymi wydatkami postępowania
oraz innymi należnościami, o których mowa w § 3, jeżeli należności takie powstały w
postępowaniu.
§ 2. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania w sprawie, w której
wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny, koszty postępowania ponosi Skarb
Państwa, a gdy wniosek taki złożył oskarżyciel posiłkowy – ten oskarżyciel; w razie jednak
umorzenia postępowania w wypadku określonym w art. 31, <i>śmierć oskarżyciela
posiłkowego i jej skutek dla postępowania</i>, § 1 koszty postępowania ponosi Skarb
Państwa.
§ 3. Wydatki wykładane przez Skarb Państwa mają charakter zryczałtowany.
Zryczałtowane wydatki postępowania nie obejmują jednak należności dla osób, zakładów,
instytutów i instytucji powołanych do wydania opinii oraz należności ustanowionych z
urzędu obrońcy i pełnomocnika.
§ 4. Wysokość zryczałtowanych wydatków postępowania, a także opłaty, o której mowa w
art. 113, <i>stosowanie odpowiednie przepisów kodeksu postępowania karnego do
przepisów o wznowieniu postępowania</i>, § 2, określi, w drodze rozporządzenia, Minister
Sprawiedliwości,
uwzględniając
realnie
ponoszone
koszty poszczególnych
czynności. mają
§
1. Wydatki wykładane
przez Skarb
Państwa
lub jednostkę
samorządu terytorialnego
charakter zryczałtowany. Zryczałtowane wydatki nie obejmują:
1) należności biegłych lub instytucji wyznaczonych do wydania opinii;
2) nieopłaconej przez strony pomocy prawnej udzielonej z urzędu przez adwokatów
lub radców prawnych.
§ 2. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość zryczałtowanych
wydatków postępowania w sprawach o wykroczenia, w tym wysokość zryczałtowanych
wydatków ponoszonych w toku czynności wyjaśniających, a także wysokość opłaty, o której
mowa w art. 113 § 2, uwzględniając przeciętne koszty poszczególnych czynności.

§ 1. W razie skazania od obwinionego sąd zasądza opłatę na rzecz Skarbu Państwa,
zryczałtowane wydatki i należności, o których mowa w art. 118 § 1 pkt 1 i 2, na rzecz
odpowiednio Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz wydatki na rzecz
oskarżyciela posiłkowego.
§ 2. W razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania koszty postępowania
ponosi:
1) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny – odpowiednio
Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, z wyjątkiem należności z tytułu
udziału adwokata lub radcy prawnego w charakterze pełnomocnika oskarżyciela
posiłkowego;
2) w sprawie, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel posiłkowy – oskarżyciel
posiłkowy, a w razie umorzenia postępowania w przypadku określonym w art. 31 § 1 –
odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego.
§ 3. Koszty postępowania mediacyjnego ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub jednostka
samorządu terytorialnego.
§ 4. Koszty związane z udziałem w postępowaniu tłumacza w zakresie koniecznym dla
zapewnienia obwinionemu jego prawa do obrony ponosi odpowiednio Skarb Państwa lub
jednostka
samorządu
terytorialnego.
§
1. Zażalenie
na postanowienie
organu prowadzącego czynności wyjaśniające w
przedmiocie kosztów wnosi się do organu nadrzędnego, a w przypadku:
1) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez straż gminną (miejską) – do
prokuratora;
2) czynności wyjaśniających przeprowadzanych przez prokuratora – do prokuratora
nadrzędnego.
§ 2. Jeżeli organ nadrzędny, prokurator albo prokurator nadrzędny nie przychyli się do
zażalenia, kieruje je do sądu właściwego do rozpoznania sprawy.
§ 1. Do kosztów postępowania stosuje się odpowiednio przepisy art. 13_616, art. 13_618 §
1 i 3, art 618a–618l, art. 13_623, art. 13_624 § 1, art. 13_625, art. 13_626, art. 13_630, art
632a–635, art. 636 § 1 i 2, art 637–639 i art. 13_641 Kodeksu postępowania karnego, przy
czym wydatkami są także wydatki Skarbu Państwa i jednostki samorządu terytorialnego
ponoszone w toku czynności wyjaśniających.
§ 2. Rodzaje i wysokość opłat oraz zasady i tryb ich wymierzania określa odrębna ustawa.
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§ 1. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony
mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie
mogłoby narazić pracodawcę na szkodę, pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór
nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków
technicznych umożliwiających rejestrację obrazu (monitoring).
§ 2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek oraz palarni lub
pomieszczeń udostępnianych zakładowej organizacji związkowej, chyba, że stosowanie
monitoringu w tych pomieszczeniach jest niezbędne do realizacji celu określonego w § 1 i
nie naruszy to godności oraz innych dóbr osobistych pracownika, a także zasady wolności i
niezależności związków zawodowych, w szczególności poprzez zastosowanie technik
uniemożliwiających rozpoznanie przebywających w tych pomieszczeniach osób.
§ 3. Nagrania obrazu pracodawca przetwarza wyłącznie do celów, dla których zostały
zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.
§ 4. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu
prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one
stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w § 3 ulega przedłużeniu do czasu
prawomocnego zakończenia postępowania.
§ 5. Po upływie okresów, o których mowa w § 3 lub 4, uzyskane w wyniku monitoringu
nagrania obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne
nie stanowią inaczej.
§ 6. Cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala się w układzie zbiorowym
pracy
lub wjest
regulaminie
pracy
w obwieszczeniu,
jeżeli
pracodawca
nie jest
objęty
§
1. Jeżeli
to niezbędne
doalbo
zapewnienia
organizacji
pracy
umożliwiającej
pełne
wykorzystanie czasu pracy oraz właściwego użytkowania udostępnionych pracownikowi
narzędzi pracy, pracodawca może wprowadzić kontrolę służbowej poczty elektronicznej
pracownika (monitoring poczty elektronicznej).
§ 2. Monitoring poczty elektronicznej nie może naruszać tajemnicy korespondencji oraz
innych dóbr osobistych pracownika.
§ 3. Przepisy art. 22idx2 § 6–10 stosuje się odpowiednio.
§ 4. Przepisy § 1–3 stosuje się odpowiednio do innych form monitoringu niż określone w §
1, jeśli ich zastosowanie jest konieczne do realizacji celów, określonych w § 1.
§ 1. Warunki stosowania telepracy przez pracodawcę określa się w porozumieniu
zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową, a w przypadku gdy u
pracodawcy działa więcej niż jedna zakładowa organizacja związkowa - w porozumieniu
między pracodawcą a tymi organizacjami.
§ 2. Jeżeli nie jest możliwe uzgodnienie treści porozumienia ze wszystkimi zakładowymi
organizacjami związkowymi, pracodawca uzgadnia treść porozumienia z organizacjami
związkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241idx25a.
§ 3. Jeżeli w terminie 30 dni od dnia przedstawienia przez pracodawcę projektu
porozumienia nie dojdzie do zawarcia porozumienia, zgodnie z § 1 i 2, pracodawca określa
warunki stosowania telepracy w regulaminie, uwzględniając ustalenia podjęte z
zakładowymi organizacjami związkowymi w toku uzgadniania porozumienia.
§ 4. Jeżeli u danego pracodawcy nie działają zakładowe organizacje związkowe, warunki
stosowania telepracy określa pracodawca w regulaminie, po konsultacji z przedstawicielami
pracowników wyłonionymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy.
§ 5. Wykonywanie pracy w formie telepracy jest także dopuszczalne na wniosek
pracownika złożony w postaci papierowej lub elektronicznej, niezależnie od zawarcia, w
trybie przewidzianym w § 1–4, porozumienia określającego warunki stosowania telepracy
albo określenia tych warunków w regulaminie.
6. Pracodawca jest
uwzględnia
wniosek
pracownika,
o którym mowa w art. 142idx1 § 1 pkt 2 i
§ 1.
obowiązany
uwzględnić
wniosek:
1) pracownika-małżonka albo pracownika-rodzica dziecka w fazie prenatalnej, w
przypadku ciąży powikłanej,
2) pracownika-rodzica dziecka posiadającego zaświadczenie, o którym mowa w art.
0_4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”
(Dz. U. poz. 1860),
3) pracownika-rodzica:
a) dziecka legitymującego się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o
umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach o
rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz
b) dziecka posiadającego odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania
rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o
potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w przepisach ustawy z
dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 i 1000)
– o wykonywanie pracy w systemie czasu pracy, o którym mowa w art. 139, lub rozkładzie
czasu pracy, o którym mowa w art. 140idx1 albo w art. 142, złożony w postaci papierowej
lub elektronicznej.
§ 2. Pracodawca może odmówić uwzględnienia wniosku, o którym mowa w § 1, jeżeli jego
uwzględnienie nie jest możliwe ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy
wykonywanej przez pracownika. O przyczynie odmowy uwzględnienia wniosku pracodawca
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§ 1. Pracownikowi wykonującemu pracę w niedziele i święta, w przypadkach, o których
mowa w art. 151idx10 pkt 1–9 i 11 oraz w przepisach ustawy, o której mowa w art.
151idx9b, pracodawca jest obowiązany zapewnić inny dzień wolny od pracy:
1) w zamian za pracę w niedzielę - w okresie 6 dni kalendarzowych poprzedzających
lub następujących po takiej niedzieli;
2) w zamian za pracę w święto - w ciągu okresu rozliczeniowego.
§ 2. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 1 dnia wolnego
od pracy w zamian za pracę w niedzielę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy do
2018-03-01 151idx11
końca okresu rozliczeniowego, a w razie braku możliwości udzielenia dnia wolnego od
pracy w tym terminie - dodatek do wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151idx1 §
1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w niedzielę.
§ 3. Jeżeli nie jest możliwe wykorzystanie w terminie wskazanym w § 1 pkt 2 dnia wolnego
od pracy w zamian za pracę w święto, pracownikowi przysługuje dodatek do
wynagrodzenia w wysokości określonej w art. 151idx1 § 1 pkt 1, za każdą godzinę pracy w
święto.
§ 4. Do pracy w święto przypadające w niedzielę stosuje się przepisy dotyczące pracy w
niedzielę.
§
1. Dniami wolnymi od pracy są niedziele i święta określone w przepisach o dniach
wolnych od pracy.
2018-03-01 151idx9 § 2. Za pracę w niedzielę i święto, w przypadkach, o których mowa w art. 151idx10, uważa
się pracę wykonywaną między godziną 6.00 w tym dniu a godziną 6.00 w następnym dniu,
chyba że u danego pracodawcy została ustalona inna godzina.
2018-03-01 151idx9a
Ograniczenia w wykonywaniu pracy w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w
dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy
2018-03-01 151idx9b
określają przepisy ustawy z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i
święta oraz w niektóre inne dni (Dz. U. poz. 305).
§ 1. Młodocianym w rozumieniu kodeksu jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie
2018-09-01
190
przekroczyła 18 lat.
§ 2. Zabronione jest zatrudnianie osoby, która nie ukończyła 15 lat.
§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie
zagraża ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu
przygotowania zawodowego.
§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania
przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Edukacji Narodowej
2018-01-13
191
może w drodze rozporządzenia określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:
1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej;
2) zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia
przygotowania zawodowego;
3) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę
podstawową;
4) zatrudnianie osób niemających 16 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły
podstawowej..
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§ 1. Wolno zatrudniać tylko tych młodocianych, którzy:
1) ukończyli co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową;
2) przedstawią świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie
zagraża ich zdrowiu.
§ 2. Młodociany nie posiadający kwalifikacji zawodowych może być zatrudniony tylko w celu
przygotowania zawodowego.
§ 3. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia zasady i warunki odbywania
przygotowania zawodowego oraz zasady wynagradzania młodocianych w tym okresie.
§ 4. (uchylony)
§ 5. <u>Minister Pracy i Polityki Socjalnej</u> <u>(obecnie:minister właściwy do spraw
pracy)</u> w porozumieniu z <u>Ministrem Edukacji Narodowej</u> <u>(obecnie:
minister właściwy do spraw oświaty i wychowania)</u> może w drodze rozporządzenia
określić przypadki, w których wyjątkowo jest dopuszczalne:
1) zatrudnianie młodocianych, którzy nie ukończyli ośmioletniej szkoły podstawowej;
2) zwolnienie młodocianych nie posiadających kwalifikacji zawodowych od odbycia
przygotowania zawodowego;
3) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które ukończyły ośmioletnią szkołę
podstawową;
4) zatrudnianie osób niemających 15 lat, które nie ukończyły ośmioletniej szkoły
podstawowej..
§ 1. Spory o roszczenia ze stosunku pracy rozstrzygają sądy powszechne, zwane „sądami
pracy”.
§ 2. Nie podlegają właściwości sądów pracy spory dotyczące:
1) ustanawiania nowych warunków pracy i płacy;
2) stosowania norm pracy;
3) (uchylony)
§ 3. Zasady tworzenia sądów pracy, organizację i tryb postępowania przed tymi sądami
regulują odrębne przepisy.
Do okresu zatrudnienia wlicza się okres służby w Policji, Urzędzie Ochrony Państwa,
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu
Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Biurze
Ochrony Rządu, Służbie Ochrony Państwa, Służbie Więziennej, Straży Granicznej i
Państwowej Straży Pożarnej w zakresie i na zasadach przewidzianych odrębnymi
przepisami.
<u>§ 1. Dziecko po dojściu do pełnoletności może wytoczyć powództwo o zaprzeczenie
ojcostwa męża swojej matki, nie później jednak niż w ciągu trzech lat od osiągnięcia
pełnoletności.</u>
<u>(Art. 70 § 1 - w zakresie, w jakim określa termin do wytoczenia powództwa o
zaprzeczenie ojcostwa męża matki niezależnie od daty powzięcia wiadomości przez
pełnoletnie dziecko o tym, że nie pochodzi od męża matki – został uznany za niezgodny z
Konstytucją RP wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 maja 2018 r. (sygn. akt SK
18/17) i z dniem 19 maja 2018 r utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2018 r. poz.
950.)</u>
§ 2. Dziecko powinno wytoczyć powództwo przeciwko mężowi swojej matki i matce, a jeżeli
matka nie żyje – przeciwko jej mężowi. Jeżeli mąż matki nie żyje, powództwo powinno być
wytoczone przeciwko kuratorowi ustanowionemu przez sąd opiekuńczy.
§ 3. Przepisy art. 64 i art. 65 stosuje się odpowiednio.
§ 1. Jeżeli przepis ustawy tak stanowi, zawarcie umowy spółki lub wykonanie innej
czynności dotyczącej spółki może nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy lub
innych wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym.
§ 2. Czynności, o których mowa w § 1, są wykonywane w systemie teleinformatycznym za
pośrednictwem konta, o którym mowa w art. 14_126 § 6 Kodeksu postępowania cywilnego,
służącego do wnoszenia pism procesowych w postępowaniu rejestrowym.
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§ 1. Umowa spółki jawnej może być zawarta również przy wykorzystaniu wzorca umowy.
§ 2. Zawarcie umowy spółki jawnej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga wypełnienia
formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia umowy
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP.
§ 3. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu do systemu
teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia
ich podpisami elektronicznymi wspólników.
23idx1 § 4. Umowa spółki jawnej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w zakresie
postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej umowę
spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis § 2 stosuje się
odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana
następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki.
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz
wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, a także wzorce innych uchwał i
czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę
ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu
oraz
sprawności
postępowania
sądowego
w zawarta
przedmiocie
ich rejestracji,
wdrożenia
ułatwień
§
1. Umowa
spółki
komandytowej
może być
również
przy wykorzystaniu
wzorca
umowy.
§ 2. Zawarcie umowy spółki komandytowej przy wykorzystaniu wzorca umowy wymaga
wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie teleinformatycznym i
opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem
potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, jest zawarta po wprowadzeniu do
systemu teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą
opatrzenia ich podpisami elektronicznymi wspólników.
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§ 4. Umowa spółki komandytowej, o której mowa w § 1, może być również zmieniona, w
zakresie postanowień zmiennych umowy, przy wykorzystaniu wzorca uchwały zmieniającej
umowę spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Przepis § 2 stosuje się
odpowiednio. Jeżeli umowa nie jest zmieniana przy wykorzystaniu wzorca uchwały, zmiana
następuje przez sporządzenie nowego tekstu umowy spółki.
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz
wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki komandytowej, a także wzorce innych uchwał i
czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na względzie potrzebę
ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania przy ich zakładaniu
oraz
sprawności
postępowania
sądowego
w przedmiocie
ichbyć
rejestracji,
ułatwień
§
1. Umowa
spółki
z ograniczoną
odpowiedzialnością
może
zawartawdrożenia
również przy
wykorzystaniu wzorca umowy.
§ 2. Zawarcie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przy wykorzystaniu wzorca
umowy wymaga wypełnienia formularza umowy udostępnionego w systemie
teleinformatycznym i opatrzenia umowy kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
§ 3. Umowa, o której mowa w § 1, zawarta jest po wprowadzeniu do systemu
teleinformatycznego wszystkich danych koniecznych do jej zawarcia i z chwilą opatrzenia
ich podpisem elektronicznym.
157idx1
§ 4. (uchylony)
§ 5. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzorzec umowy oraz
wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także
wzorce innych uchwał i czynności wykonywanych w systemie teleinformatycznym, mając na
względzie potrzebę ułatwienia zakładania spółek, zapewnienia sprawności postępowania
przy ich zakładaniu oraz sprawności postępowania sądowego w przedmiocie ich rejestracji,
wdrożenia ułatwień w ich funkcjonowaniu, a także konieczność zapewnienia
bezpieczeństwa i pewności obrotu gospodarczego.
§ 6. (uchylony)
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§ 1. Do zgłoszenia spółki należy dołączyć:
1) umowę spółki;
2) oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady zostały wniesione w
całości przez wszystkich wspólników,
3) jeżeli o powołaniu członków organów spółki nie stanowi akt notarialny zawierający
umowę spółki, dowód ich ustanowienia, z wyszczególnieniem składu osobowego.
§ 2. Jednocześnie ze zgłoszeniem należy złożyć podpisaną przez wszystkich członków
zarządu listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i
wartości nominalnej udziałów każdego z nich.
§ 3. (uchylony)
§ 4. Przepisów § 1–3 nie stosuje się do zgłoszenia spółki, której umowę zawarto przy
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wykorzystaniu wzorca umowy. Do zgłoszenia tej spółki należy dołączyć, sporządzone na
formularzach udostępnianych w systemie teleinformatycznym:
1) umowę spółki opatrzoną kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
2) listę wspólników z podaniem nazwiska i imienia lub firmy (nazwy) oraz liczby i
wartości nominalnej udziałów każdego z nich, opatrzoną przez każdego z członków
zarządu kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP;
3) oświadczenie wszystkich członków zarządu opatrzone przez każdego z nich
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem
zaufanym ePUAP, że wkłady pieniężne na pokrycie kapitału zakładowego zostały przez
wszystkich
w całości
zostały wniesione najpóźniej w
§
1. Zmianęwspólników
umowy spółki
zarządwniesione,
zgłasza dojeżeli
sąduwkłady
rejestrowego.
§ 2. Równocześnie z wpisem o zmianie umowy należy wpisać do rejestru zmiany danych
256
wymienionych w art. 166, jeżeli dane te podlegają wpisowi.
§ 3. Do zarejestrowania zmiany umowy spółki stosuje się odpowiednio przepisy art. 164 §
3, art. 165, art. 169 i art. 172.
§ 1. Zmiana statutu wymaga uchwały walnego zgromadzenia i wpisu do rejestru.
§ 2. Zmianę statutu zarząd zgłasza do sądu rejestrowego. Zgłoszenie zmiany statutu nie
może nastąpić po upływie trzech miesięcy od dnia powzięcia uchwały przez walne
zgromadzenie, z uwzględnieniem art. 431 § 4 i art. 455 § 5.
§ 3. Równocześnie z wpisem o zmianie statutu należy wpisać do rejestru zmiany danych
430
wymienionych w art. 318 i art. 319.
§ 4. Do zarejestrowania zmian statutu stosuje się odpowiednio przepisy art. 327.
§ 5. Walne zgromadzenie może upoważnić radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu
zmienionego statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym
określonych w uchwale zgromadzenia.
§ 1. Zarząd spółki przejmującej lub zarządy albo organy administrujące spółek łączących
się w drodze zawiązania nowej spółki zgłaszają połączenie transgraniczne do sądu
rejestrowego właściwego według siedziby spółki przejmującej lub spółki nowo zawiązanej w
celu wpisania do rejestru.
§ 2. Do zgłoszenia należy dołączyć:
1) zaświadczenia organów właściwych dla łączących się spółek o zgodności
połączenia transgranicznego z prawem właściwym dla każdej z łączących się spółek w
zakresie procedury podlegającej temu prawu, wydane nie wcześniej niż w terminie sześciu
516idx13 miesięcy od dnia zgłoszenia;
2) plan połączenia;
3) odpisy uchwał o połączeniu;
4) porozumienie określające warunki uczestnictwa pracowników, jeżeli jest ono
wymagane.
§ 3. Sąd rejestrowy bada w szczególności, czy łączące się spółki zatwierdziły plan
połączenia na tych samych warunkach oraz, jeżeli wymagają tego odrębne przepisy, czy
zostały określone warunki uczestnictwa pracowników.
§ 4. (uchylony).
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§ 1. Spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna,
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka akcyjna (spółka przekształcana) może
być przekształcona w inną spółkę handlową (spółkę przekształconą).
§ 2. Spółka cywilna może być przekształcona w spółkę handlową, inną niż spółka jawna.
Przepis ten nie narusza przepisów art. 26 § 4-6.
§ 3. Do przekształcenia, o którym mowa w § 2 zdanie pierwsze, stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące przekształcenia spółki jawnej w inną spółkę handlową, z tym że do
skutków przekształcenia stosuje się art. 26 § 5.
§ 4. Nie może być przekształcana spółka w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku, ani
spółka w upadłości.
§ 5. Przedsiębiorca będący osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność
gospodarczą w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U.
poz. 646) – (przedsiębiorca przekształcany) może przekształcić formę prowadzonej
działalności w jednoosobową spółkę kapitałową (spółkę przekształconą) (przekształcenie
przedsiębiorcy w spółkę kapitałową).

Sprawy o przestępstwa wymienione w art 586–592 należą do właściwości sądów
rejonowych.
§ 1. Kto wykonuje działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji
działalności gospodarczej, wpisu do rejestru działalności regulowanej lub bez wymaganej
koncesji albo zezwolenia, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku zgłaszania do ewidencji
działalności gospodarczej zmian danych objętych wpisem.
§ 3. Kto będąc przedsiębiorcą wprowadza do obrotu towar bez wymaganych oznaczeń,
podlega karze grzywny.
§ 4. Kto:
1)wykonuje odpłatnie zadania przewodnika górskiego bez uprawnień wymaganych dla
określonego obszaru górskiego,
1a)prowadzi szkolenie dla kandydatów na przewodników górskich bez wymaganego wpisu
do rejestru organizatorów szkoleń,
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2) świadcząc usługi hotelarskie używa nazw rodzajowych lub określenia kategorii
obiektów hotelarskich bez decyzji lub niezgodnie z decyzją,
2a) świadcząc usługi hotelarskie, używa oznaczeń, które mogą wprowadzić klientów
w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego,
3) wbrew obowiązkowi świadczy usługi hotelarskie w obiekcie niezgłoszonym do
ewidencji,
4) świadczy usługi hotelarskie wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich
świadczenia,
5) nie zawiadamia organu prowadzącego rejestr organizatorów turystyki i
przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych o zawieszeniu
wykonywania działalności w terminie 7 dni od dnia tego zawieszenia;
– podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.
5. Kto:
(uchylony)
§ 1.
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób
wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa,
porządku publicznego lub zdrowia,
66
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy,
utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do
wysokości 1000 złotych.
§ 1. Kto:
1) chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób
wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa,
porządku publicznego lub zdrowia,
66
2) umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy,
utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1.500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do
wysokości 1000 złotych.
Kto, nie będąc do tego uprawnionym, posługuje się kartą parkingową, o której mowa w art.
168_8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012 r. poz.
96b
1137, z późn. zm.),
podlega karze grzywny do 2.000 złotych.
Kto nie przestrzega ograniczeń w dostępie do strefy czystego transportu podlega karze
96c.
grzywny do 500 złotych.
593
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§ 1. Przepisów art. 119, art. 122 i art. 124 nie stosuje się:
1)(uchylony)
2)jeżeli przedmiotem czynu jest broń, amunicja, materiały lub przyrządy wybuchowe.
§ 2. Przepisu art. 119 nie stosuje się, jeżeli sprawca popełnia kradzież z włamaniem.
§ 3. Przepisów art. 119 i art. 120 nie stosuje się, jeżeli sprawca używa gwałtu na osobie
albo grozi jego natychmiastowym użyciem, aby utrzymać się w posiadaniu zabranego
mienia, a gdy chodzi o zabranie innej osobie mienia w celu przywłaszczenia, także wtedy,
gdy sprawca doprowadza człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności.
§ 4. (uchylony)
§ 1. Kto, podejmując zadania przewodnika górskiego na określonym obszarze górskim
wprowadza w błąd co do posiadanych uprawnień, podlega karze ograniczenia wolności
albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega organizator turystyki lub przedsiębiorca ułatwiający
nabywanie powiązanych usług turystycznych, który wprowadza podróżnych w błąd co do
uprawnień osób, którym powierza wykonywanie zadań przewodnika górskiego.
§ 1. Kto wykonuje działalność leczniczą lub prowadzi zakład leczniczy dla zwierząt bez
wymaganego wpisu do rejestru lub ewidencji,
podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
§ 2. Tej samej karze podlega ten, kto podaje do wiadomości publicznej informacje o
zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych lub usług z zakresu medycyny
weterynaryjnej mające formę i treść reklamy.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1) ustawach podatkowych – rozumie się przez to ustawy dotyczące podatków, opłat
oraz niepodatkowych należności budżetowych określające podmiot, przedmiot
opodatkowania, powstanie obowiązku podatkowego, podstawę opodatkowania, stawki
podatkowe oraz regulujące prawa i obowiązki organów podatkowych, podatników,
płatników i inkasentów, a także ich następców prawnych oraz osób trzecich;
2) przepisach prawa podatkowego – rozumie się przez to przepisy ustaw
podatkowych, postanowienia ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską umów o unikaniu
podwójnego opodatkowania oraz ratyfikowanych przez Rzeczpospolitą Polską innych
umów międzynarodowych dotyczących problematyki podatkowej, a także przepisy aktów
wykonawczych wydanych na podstawie ustaw podatkowych;
3) podatkach – rozumie się przez to również:
a) zaliczki na podatki,
b) raty podatków, jeżeli przepisy prawa podatkowego przewidują płatność podatku w
ratach,
c) opłaty oraz niepodatkowe należności budżetowe;
4) księgach podatkowych – rozumie się przez to księgi rachunkowe, podatkową
księgę przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów
podatkowych, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązani są podatnicy, płatnicy lub
inkasenci;
5) deklaracjach – rozumie się przez to również zeznania, wykazy, zestawienia oraz
informacje, do których składania obowiązani są, na podstawie przepisów prawa
podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci;
6) ulgach podatkowych – rozumie się przez to przewidziane w przepisach prawa
podatkowego zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie
powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku, z wyjątkiem
obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, w rozumieniu przepisów
o podatku od towarów i usług, oraz innych odliczeń stanowiących element konstrukcji tego
podatku;
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§ 1. Organem podatkowym, stosownie do swojej właściwości, jest:
1) naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt,
burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa – jako organ pierwszej
instancji;
1a) naczelnik urzędu celno-skarbowego jako organ odwoławczy w zakresie decyzji, o
których mowa w art. 1547_83 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej
Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947);
2) dyrektor izby administracji skarbowej – jako:
a) organ odwoławczy odpowiednio od decyzji naczelnika urzędu skarbowego albo
naczelnika urzędu celno-skarbowego, z zastrzeżeniem pkt 1a,
b) organ pierwszej instancji, na podstawie odrębnych przepisów,
c) organ odwoławczy od decyzji wydanej przez ten organ w pierwszej instancji;
3) samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta,
burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa.
§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej jest organem podatkowym – jako:
1) organ pierwszej instancji w sprawach stwierdzenia nieważności decyzji,
wznowienia postępowania, zmiany lub uchylenia decyzji lub stwierdzenia jej wygaśnięcia –
z urzędu;
2) organ odwoławczy od decyzji wydanych w sprawach, o których mowa w pkt 1;
3) organ właściwy w sprawach porozumień dotyczących ustalenia cen
transakcyjnych;
4) organ właściwy w sprawach dotyczących interpretacji przepisów prawa
podatkowego, o których mowa w art. 14b § 1, w zakresie określonym w art. 14e § 1;
5) organ właściwy w sprawach informacji przekazywanych przez banki i spółdzielcze
kasy oszczędnościowo-kredytowe o otwartych i zamkniętych rachunkach bankowych
związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;
6) organ właściwy w sprawach opinii zabezpieczających;
7) Krajowej
organ pierwszej
instancji
w sprawach,
o których
mowa
w art.
119g § 1.
§ 1. Szef
Administracji
Skarbowej
sprawuje
ogólny
nadzór
w sprawach
podatkowych.
§ 2. W ramach nadzoru, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej w
celu wykonywania ustawowych zadań, w szczególności zadań analitycznosprawozdawczych, może przetwarzać dane wynikające z deklaracji podatkowych
składanych do naczelników urzędów skarbowych oraz naczelników urzędów celnoskarbowych.
§ 3. Przetwarzanie danych, o którym mowa w § 2, odbywa się z zachowaniem przepisów o
ochronie danych osobowych oraz tajemnic ustawowo chronionych.
§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych zapewnia funkcjonowanie portalu
podatkowego i jest administratorem danych podatników, płatników, inkasentów, ich
następców prawnych oraz osób trzecich korzystających z tego portalu.
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może z urzędu:
1) zmienić wydaną interpretację indywidualną, jeżeli stwierdzi jej nieprawidłowość,
uwzględniając w szczególności orzecznictwo sądów, Trybunału Konstytucyjnego lub
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej;
2) uchylić wydaną interpretację indywidualną i umorzyć postępowanie w sprawie
wydania interpretacji indywidualnej, jeżeli w dniu jej wydania istniały przesłanki odmowy
wszczęcia postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnej.
§1a. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej może z urzędu:
1) zmienić interpretację indywidualną w wyniku uwzględnienia skargi do sądu
administracyjnego na podstawie art. 39_54 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o
postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.);
2) stwierdzić wygaśniecie interpretacji indywidualnej, jeżeli jest ona niezgodna z
interpretacją ogólną wydaną w takim samym stanie prawnym;
3) uchylić wydaną interpretację indywidualną i wydać postanowienie, o którym
mowa w art. 14b § 5a;
4) zmienić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, w przypadku zmiany
interpretacji ogólnej wskazanej w tym postanowieniu;
5) uchylić postanowienie, o którym mowa w art. 14b § 5a, jeżeli przedstawione we
wniosku stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe nie odpowiadają zagadnieniu będącemu
przedmiotem wskazanej w postanowieniu interpretacji ogólnej, i rozpatruje wniosek o
interpretację indywidualną.
§ 2. Zmiana interpretacji indywidualnej następuje w odniesieniu do opisanego we wniosku
stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, na podstawie którego wydana została
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§ 1. Skarbowi Państwa i jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu zobowiązań
podatkowych powstałych w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2, a także z tytułu
zaległości podatkowych stanowiących ich dochód oraz odsetek za zwłokę od tych
zaległości przysługuje zastaw skarbowy na wszystkich będących własnością podatnika
oraz stanowiących współwłasność łączną podatnika i jego małżonka rzeczach ruchomych
oraz zbywalnych prawach majątkowych, jeżeli wartość poszczególnych rzeczy lub praw
wynosi w dniu ustanowienia zastawu co najmniej 12.600 zł <u>(Wysokość kwoty na dany
rok jest ustalona na podstawie art. 119 § 2 niniejszej ustawy)</u>, z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Zastawem skarbowym nie mogą być obciążone rzeczy lub prawa majątkowe
niepodlegające egzekucji oraz mogące być przedmiotem hipoteki.
§ 3. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do należności przypadających od płatników lub
inkasentów, następców prawnych oraz osób trzecich odpowiadających za zaległości
podatkowe.
§ 1. Wykreślenie wpisu z rejestru zastawów skarbowych następuje, jeżeli rzecz lub prawo
obciążone zastawem skarbowym w dniu jego ustanowienia nie stanowiły własności
podatnika, płatnika, inkasenta, następcy prawnego lub osoby trzeciej odpowiadającej za
zaległości podatkowe. Wniosek o wykreślenie wpisu składa się w terminie 7 dni od dnia, w
którym osoba powołująca się na swoje prawo własności powzięła wiadomość o
ustanowieniu zastawu.
§ 2. W sprawie wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych w przypadku
określonym w § 1 wydaje się decyzję.
§ 1. Za termin dokonania zapłaty podatku uważa się:
1) przy zapłacie gotówką – dzień wpłacenia kwoty podatku w kasie organu
podatkowego lub w kasie podmiotu obsługującego organ podatkowy, lub na rachunek tego
organu w banku, w placówce pocztowej w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –
Prawo pocztowe, w spółdzielczej kasie oszczędnościowo kredytowej, w biurze usług
płatniczych, w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub w instytucji pieniądza
elektronicznego albo dzień pobrania podatku przez płatnika lub inkasenta;
2) w obrocie bezgotówkowym – dzień obciążenia rachunku bankowego podatnika,
rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub rachunku
płatniczego podatnika w instytucji płatniczej, w małej instytucji płatniczej lub instytucji
pieniądza elektronicznego na podstawie polecenia przelewu, a w przypadku zapłaty za
pomocą instrumentu płatniczego innego niż polecenie przelewu, zwanego dalej „innym
instrumentem płatniczym” – dzień uzyskania potwierdzenia autoryzacji transakcji płatniczej,
o której mowa w art. 751_40 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.).
§ 1a. W przypadku polecenia przelewu z rachunku bankowego podatnika w banku lub
instytucji kredytowej lub rachunku płatniczego podatnika w unijnej instytucji płatniczej w
rozumieniu art. 751_2 pkt 32 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.
U. z 2017 r. poz. 2003 oraz z 2018 r. poz. 62) lub unijnej instytucji pieniądza
elektronicznego, niemających siedziby lub oddziału na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
za termin zapłaty podatku uważa się dzień złożenia zlecenia płatniczego przez podatnika,
jeżeli wpłacana kwota zostanie uznana na rachunku bankowym organu podatkowego w
terminie wskazanym w art. 751_54 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach
płatniczych. W razie przekroczenia tego terminu za termin zapłaty uważa się dzień uznania
kwoty
na rachunku
bankowym
organu podatkowego.
§
1. Zapłata
podatków
przez podatników
prowadzących działalność gospodarczą i
obowiązanych do prowadzenia księgi rachunkowej lub podatkowej księgi przychodów i
rozchodów następuje w formie polecenia przelewu.
§ 1a. Zapłata opłaty skarbowej przez podatników, o których mowa w § 1, może nastąpić w
gotówce.
§ 1b. Zapłata podatków przez mikroprzedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca
2018 r. – Prawo przedsiębiorców może nastąpić również w gotówce.
§ 2. Formę rozliczeń, o której mowa w § 1, stosuje się również do wpłat kwot podatków
pobranych przez płatników, jeżeli płatnicy spełniają warunki określone w § 1.
§ 3. Przepisu § 1 nie stosuje się:
1) do zapłaty podatków niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą;
2) gdy zapłata podatku, zgodnie z przepisami prawa podatkowego, jest dokonywana
papierami wartościowymi lub znakami akcyzy;
3) do pobierania podatków przez płatników lub inkasentów.
§ 4. Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
dopuścić zapłatę niektórych podatków papierami wartościowymi, określając szczegółowe
zasady stosowania tej formy zapłaty podatku, termin i sposób dokonania zapłaty, rodzaj
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§ 1. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne prowadzące działalność gospodarczą są obowiązane do sporządzania i
przekazywania informacji:
1)na pisemne żądanie organu podatkowego - o zdarzeniach wynikających ze stosunków
cywilnoprawnych albo z prawa pracy, mogących mieć wpływ na powstanie obowiązku
podatkowego lub wysokość zobowiązania podatkowego osób lub jednostek, z którymi
zawarto umowę;
2)bez wezwania przez organ podatkowy - o umowach zawartych z nierezydentami w
rozumieniu przepisów prawa dewizowego;
3)w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach.
§ 1a. Przepisu § 1 pkt 2 nie stosuje się do podmiotów, o których mowa w § 1,
obowiązanych do sporządzenia uproszczonego sprawozdania w sprawie transakcji z
podmiotami powiązanymi lub innych zdarzeń zachodzących pomiędzy podmiotami
powiązanymi, lub w związku z którymi zapłata należności dokonywana jest bezpośrednio
lub pośrednio na rzecz podmiotu mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na
terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową, na podstawie
przepisów art. 71_45 ust. 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz art. 70_27 ust. 5 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym
od osób prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 851, z późn. zm.). Wyłączenie, o którym mowa w
zdaniu pierwszym, nie dotyczy podatników, o których mowa w art. 71_25a ust. 1 pkt 2 i 3
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w art.
70_9a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób
prawnych.
§ 1b. Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby
fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są
obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków
komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o
prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 76_109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej,
Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
1) banku – rozumie się przez to:
a) bank krajowy w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe,
b) oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
c) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
<u>2) blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to
czasowe uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na
rachunku podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków;</u>
<u>(Art. 119zg pkt 2 wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
3) izbie rozliczeniowej – rozumie się przez to izbę rozliczeniową, o której mowa w
art. 20_67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która w roku
kalendarzowym poprzedzającym o 2 lata rok kalendarzowy, w którym będą wykonywane
obowiązki określone w niniejszym dziale, rozliczyła największą liczbę poleceń przelewu w
złotych ze wszystkich izb rozliczeniowych działających na podstawie tego przepisu;
4) podmiocie kwalifikowanym – rozumie się przez to:
a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 0_4 ust. 1 ustawy z dnia 2
lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej,
b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
c) osobę prawną,
d) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
5) rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to rachunek
rozliczeniowy, o którym mowa w art. 20_49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego oraz rachunek członka spółdzielczej kasy
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Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
1) banku – rozumie się przez to:
a) bank krajowy w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe,
b) oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
c) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
2) blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to czasowe
uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku
podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków;
3) izbie rozliczeniowej – rozumie się przez to izbę rozliczeniową, o której mowa w
art. 20_67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która w roku
kalendarzowym poprzedzającym o 2 lata rok kalendarzowy, w którym będą wykonywane
obowiązki określone w niniejszym dziale, rozliczyła największą liczbę poleceń przelewu w
złotych ze wszystkich izb rozliczeniowych działających na podstawie tego przepisu;
4) podmiocie kwalifikowanym – rozumie się przez to:
a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1697_4 ust. 1 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
c) osobę prawną,
d) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
5) rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to rachunek
rozliczeniowy, o którym mowa w art. 20_49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego oraz rachunek członka spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej będącego podmiotem kwalifikowanym;
Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
1) banku – rozumie się przez to:
a) bank krajowy w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe,
b) oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
c) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
2) blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to czasowe
uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku
podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków;
3) izbie rozliczeniowej – rozumie się przez to izbę rozliczeniową, o której mowa w
art. 20_67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która w roku
kalendarzowym poprzedzającym o 2 lata rok kalendarzowy, w którym będą wykonywane
obowiązki określone w niniejszym dziale, rozliczyła największą liczbę poleceń przelewu w
złotych ze wszystkich izb rozliczeniowych działających na podstawie tego przepisu;
4) podmiocie kwalifikowanym – rozumie się przez to:
a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1697_4 ust. 1 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
c) osobę prawną,
d) jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje
zdolność prawną;
5)
rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to:
a)
rachunek rozliczeniowy, o którym mowa w art. 20_49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, podmiotu kwalifikowanego,
<u>b)
rachunek lokaty terminowej podmiotu kwalifikowanego,</u>

Ilekroć w niniejszym dziale jest mowa o:
1) banku – rozumie się przez to:
a) bank krajowy w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –
Prawo bankowe,
b) oddział instytucji kredytowej w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe,
c) oddział banku zagranicznego w rozumieniu art. 20_4 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
2) blokadzie rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to czasowe
uniemożliwienie dysponowania środkami pieniężnymi zgromadzonymi na rachunku
podmiotu kwalifikowanego prowadzonym przez bank lub spółdzielczą kasę
oszczędnościowo-kredytową i korzystania z tych środków;
3) izbie rozliczeniowej – rozumie się przez to izbę rozliczeniową, o której mowa w
art. 20_67 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, która w roku
kalendarzowym poprzedzającym o 2 lata rok kalendarzowy, w którym będą wykonywane
obowiązki określone w niniejszym dziale, rozliczyła największą liczbę poleceń przelewu w
złotych ze wszystkich izb rozliczeniowych działających na podstawie tego przepisu;
3a) pełnomocniku do rachunku podmiotu kwalifikowanego – rozumie się przez to
osobę umocowaną do składania dyspozycji dotyczących rachunku podmiotu
kwalifikowanego, wpłat gotówkowych na rachunek podmiotu kwalifikowanego lub wypłat
gotówkowych z rachunku podmiotu kwalifikowanego, w imieniu jego posiadacza, w tym
przy użyciu karty płatniczej w rozumieniu art. 751_2 pkt 15a ustawy z dnia 19 sierpnia 2011
r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) wydanej do rachunku
podmiotu kwalifikowanego;
4) podmiocie kwalifikowanym – rozumie się przez to:
a) osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1697_4 ust. 1 ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców,
b) osobę fizyczną prowadzącą działalność zarobkową na własny rachunek, która nie jest
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy, o której mowa w lit. a,
Przepisów niniejszego działu nie stosuje się do rachunków:
1) podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez Narodowy Bank Polski;
2) banków spółdzielczych prowadzonych przez bank zrzeszający w rozumieniu art.
659_2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich
zrzeszaniu się i bankach zrzeszających (Dz. U. z 2016 r. poz. 1826 oraz z 2017 r. poz.
1089);
3) banków prowadzonych przez inne banki;
4) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych prowadzonych przez Krajową
Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową;
5) spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych oraz Krajowej Spółdzielczej
Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej prowadzonych przez banki;
6) Skarbu Państwa;
7) Narodowego Funduszu Zdrowia;
8) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
9) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.
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§ 1. STIR służy do:
1)
odbioru i przetwarzania danych w celu ustalenia wskaźnika ryzyka;
2)
przekazywania danych i informacji o wskaźniku ryzyka do Centralnego Rejestru
Danych Podatkowych oraz do systemów teleinformatycznych banków i spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych;
3)
pośredniczenia w przekazywaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem
Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowokredytowymi.
119zha § 2. STIR może być wykorzystywany również w przypadku, gdy odrębne przepisy
umożliwiają wykorzystywanie do realizacji celów określonych w tych przepisach systemu
teleinformatycznego bez wskazania podmiotu prowadzącego ten system.
§ 3. Warunkiem wykorzystywania STIR w przypadku, o którym mowa w § 2, jest zawarcie
porozumienia pomiędzy ministrem właściwym do spraw finansów publicznych lub Szefem
Krajowej Administracji Skarbowej a izbą rozliczeniową określającego sposób
wykorzystywania STIR do przetwarzania danych lub informacji określonych w przepisach, o
których mowa w § 2. Porozumienie może również określać sposób finansowania kosztów
związanych z wykorzystaniem STIR.
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§ 1. Czynności związane z realizacją obowiązków izby rozliczeniowej, o których mowa w
niniejszym dziale, mogą być wykonywane wyłącznie przez jej upoważnionych pracowników.
§ 2. Izba rozliczeniowa może zlecić wykonywanie czynności związanych z technicznym
utrzymaniem, naprawą lub zmianą funkcjonalności STIR przedsiębiorcy zapewniającemu
bezpieczne i prawidłowe ich wykonywanie. Zlecenie wykonywania tych czynności następuje
na podstawie umowy, w formie pisemnej, zawierającej listę pracowników przedsiębiorcy
wyznaczonych do wykonywania czynności związanych z dostępem do STIR, w tym
algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, zawartej po zasięgnięciu opinii Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 3. W celu zachowania tajemnicy prawnie chronionej wykonywanie przez przedsiębiorcę
lub jego pracowników czynności, o których mowa w § 2, związanych z dostępem do STIR,
w tym algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3, odbywa się pod nadzorem izby
rozliczeniowej, w posiadanych przez nią lokalach na obszarze województwa, w którym jest
położona jej siedziba, i nie może powodować przetwarzania danych poza STIR.
§ 4. Zlecenie wykonywania czynności, o których mowa w § 2, nie może obejmować:
1) prowadzenia STIR ani przetwarzania danych w STIR;
2) ustalania algorytmów, o których mowa w art. 119zn § 3;
3) ustalania wskaźnika ryzyka.
§ 5. Izba rozliczeniowa zawiadamia Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o zamiarze
zawarcia lub zmiany umowy, o której mowa w § 2, zawarciu takiej umowy i jej zmianach.
Izba rozliczeniowa przedstawia Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej odpowiednio
projekt umowy lub jej zmian oraz zawartą umowę lub dokonane zmiany.
§ 6. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może żądać od izby rozliczeniowej:
1) przedstawienia informacji i dokumentów dotyczących umowy, o której mowa w §
2, jej projektu lub projektu jej zmian lub informacji i dokumentów dotyczących
przedsiębiorcy, który jest lub ma być jej stroną;
2) złożenia wyjaśnień dotyczących realizacji umowy, o której mowa w § 2;
3) dostarczenia opisu rozwiązań technicznych i organizacyjnych, zapewniających
bezpieczne i prawidłowe wykonywanie zleconych czynności, o których mowa w § 2, w
§ 1. W celu umożliwienia przedstawicielowi Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
obecności przy dokonywaniu czynności, o których mowa w art. 119zi § 3, izba
rozliczeniowa zawiadamia, z odpowiednim wyprzedzeniem, Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej o terminie wykonywania tych czynności.
§ 2. W nagłych wypadkach, w szczególności w przypadku wystąpienia awarii lub
problemów technicznych, izba rozliczeniowa zawiadamia Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej o planowanym terminie wykonania czynności niezwłocznie po zawiadomieniu o
zaistniałym zdarzeniu przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 119zi § 2.
§ 3. Niestawienie się przedstawiciela Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie
wstrzymuje wykonywania czynności, jeżeli Szef Krajowej Administracji Skarbowej został
zawiadomiony zgodnie z § 1 lub 2.
§ 4. Izba rozliczeniowa prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie rejestr czynności, o
których mowa w art. 119zi § 3.
§ 5. Czynność jest wpisywana do rejestru, o którym mowa w § 4, niezwłocznie po jej
zakończeniu, ze wskazaniem daty i godziny jej dokonania, osób obecnych przy jej
dokonaniu oraz jej opisu.
§ 6. Rejestr, o którym mowa w § 4, jest udostępniany Szefowi Krajowej Administracji
Skarbowej na jego żądanie.
§ 1. Przekazywanie danych, informacji i żądań, o których mowa w niniejszym dziale, z
systemu teleinformatycznego banku i spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej do
STIR, ze STIR do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych oraz z Centralnego Rejestru
Danych Podatkowych do systemu teleinformatycznego banku i spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej następuje automatycznie i niezwłocznie za pośrednictwem
STIR.
§ 2. Przekazywanie danych, informacji i żądań, o których mowa w niniejszym dziale,
pomiędzy zrzeszonymi bankami spółdzielczymi i spółdzielczymi kasami oszczędnościowokredytowymi a STIR może następować za pośrednictwem systemów teleinformatycznych
odpowiednio banku zrzeszającego w rozumieniu art. 659_2 pkt 2 ustawy z dnia 7 grudnia
2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach
zrzeszających albo Krajowej Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredytowej.
§ 3. W przypadku gdy bank lub spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa korzysta z
systemu płatności izby rozliczeniowej za pośrednictwem innego banku lub innej
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przekazywanie danych, informacji i żądań,
o których mowa w niniejszym dziale, pomiędzy tym bankiem lub spółdzielczą kasą
oszczędnościowo-kredytową a STIR może następować za pośrednictwem odpowiednio
tego innego banku lub tej innej spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej. Bank oraz
spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa są obowiązani pośredniczyć w
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§ 1. Do biegu terminów, o których mowa w niniejszym dziale, z wyjątkiem art. 119zzb § 2 i
§ 5 pkt 2, nie wlicza się sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 119zn § 2, art. 119zo § 1 i art. 119zq,
czynności określone w tych przepisach są wykonywane także w soboty oraz dni ustawowo
wolne od pracy.
§ 1. Do biegu terminów, o których mowa w niniejszym dziale, z wyjątkiem art. art. 119zw §
1 i art. 119zzb § 5 pkt 2, nie wlicza się sobót ani dni ustawowo wolnych od pracy.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 119zn § 2, art. 119zo § 1 i art. 119zq,
czynności określone w tych przepisach są wykonywane także w soboty oraz dni ustawowo
wolne od pracy.

§ 1. Zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia wyłudzenia skarbowego
dokonywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej zawiera w szczególności:
1) imię i nazwisko, numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej oraz adres
miejsca zamieszkania osoby podejrzewanej o popełnienie wyłudzenia skarbowego,
2) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli posiadane informacje
wskazują na wykorzystywanie tych danych do działalności w zakresie wyłudzeń
skarbowych, w szczególności firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której
mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, numer identyfikacyjny REGON, numer identyfikacji
podatkowej oraz adres siedziby lub adres miejsca zamieszkania,
3) numer rachunku podmiotu kwalifikowanego objętego zawiadomieniem, ze
119zm wskazaniem waluty, w której rachunek podmiotu kwalifikowanego jest prowadzony, oraz
formy i miejsca jego otwarcia,
4) imię i nazwisko, numer PESEL lub numer identyfikacji podatkowej oraz adres
miejsca zamieszkania pełnomocnika do rachunku podmiotu kwalifikowanego objętego
zawiadomieniem, jeżeli został ustanowiony,
5) strony i kwoty transakcji dokonanych lub zleconych z wykorzystaniem rachunku
podmiotu kwalifikowanego objętego zawiadomieniem oraz informacje o saldach i obrotach
na tym rachunku podmiotu kwalifikowanego,
6) informacje o blokadach rachunku podmiotu kwalifikowanego i zajęciach
rachunku podmiotu kwalifikowanego objętego zawiadomieniem,
7) informacje podatkowe dotyczące podmiotu kwalifikowanego objętego
zawiadomieniem,
szczególności
dane o jego
rejestracji
jakoryzyka
podatnika
podatku od
§ 1. Szef KrajowejwAdministracji
Skarbowej
dokonuje
analizy
wykorzystywania
działalności banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów
mających związek z wyłudzeniami skarbowymi, uwzględniając posiadane dane, w tym
wskaźnik ryzyka oraz informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zq oraz art. 119zs.
§ 2. Wskaźnik ryzyka ustala izba rozliczeniowa automatycznie w STIR, nie rzadziej niż raz
dziennie.
§ 3. Wskaźnik ryzyka jest ustalany w odniesieniu do podmiotu kwalifikowanego na
podstawie opracowanych przez izbę rozliczeniową algorytmów, uwzględniających
najlepsze praktyki sektora bankowego i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych
w zakresie przeciwdziałania wykorzystywaniu ich działalności do przestępstw oraz
przestępstw skarbowych, a także:
119zn
1) kryteria ekonomiczne – polegające na ocenie dokonywanej przez podmiot
kwalifikowany transakcji za pomocą rachunku podmiotu kwalifikowanego w otoczeniu
gospodarczym, w szczególności pod względem celu prowadzonej przez niego działalności
gospodarczej, lub dokonywaniu transakcji nieuzasadnionych charakterem prowadzonej
działalności;
2) kryteria geograficzne – polegające na dokonywaniu transakcji z podmiotami z
państw, w których występuje wysokie zagrożenie wyłudzeń skarbowych;
3) kryteria przedmiotowe – polegające na prowadzeniu przez podmiot kwalifikowany
działalności gospodarczej wysokiego ryzyka z punktu widzenia podatności na wyłudzenia
skarbowe;
4) kryteria behawioralne – polegające na nietypowym, w danej sytuacji, zachowaniu
podmiotu kwalifikowanego;
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§ 1. Izba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka niezwłocznie po jego
ustaleniu, nie rzadziej niż raz dziennie, wyłącznie:
1) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
2) bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym – w zakresie
rachunków podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez te banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe oraz w przypadku, o którym mowa w § 3
– chyba że wskaźnik ryzyka i istotność wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych
kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu nie uległy zmianie.
§ 2. Informacja o wskaźniku ryzyka zawiera:
1) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego – firmę, nazwę albo imię i
nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, a także jego numer
identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny REGON lub numer PESEL, jeżeli są
dostępne;
2) numery rachunków podmiotu kwalifikowanego;
3) wskaźnik ryzyka i wskazanie istotności wpływu na wskaźnik ryzyka
poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu.
§ 3. W przypadku otwierania rachunku podmiotu kwalifikowanego bank lub spółdzielcza
kasa oszczędnościowo-kredytowa występuje do izby rozliczeniowej o przekazanie
informacji o wskaźniku ryzyka w zakresie rachunków podmiotu kwalifikowanego
prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z
wyłączeniem wskazania istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów
uwzględnianych przy jego ustalaniu, w zakresie rachunków podmiotów kwalifikowanych
prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
§ 4. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wykorzystywać informacje
o wskaźniku ryzyka wyłącznie w celu wykonywania uprawnień lub obowiązków, o których
mowa w:
1) art. 20_106 i art. 20_106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
oraz art. 15 i art. 16 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych
(Dz.informacje
U. z 2017 or.wskaźniku
poz. 2065),ryzyka
w tymniezwłocznie
dokonywaniapo
oceny
§ 1. Izba rozliczeniowa przekazuje
jego
ustaleniu, nie rzadziej niż raz dziennie, wyłącznie:
1) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej,
2) bankom i spółdzielczym kasom oszczędnościowo-kredytowym – w zakresie
rachunków podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez te banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe oraz w przypadku, o którym mowa w § 3
– chyba że wskaźnik ryzyka i istotność wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych
kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu nie uległy zmianie.
§ 2. Informacja o wskaźniku ryzyka zawiera:
1) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego – firmę, nazwę albo imię i
nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, a także jego numer
identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny REGON lub numer PESEL, jeżeli są
dostępne;
2) numery rachunków podmiotu kwalifikowanego;
3) wskaźnik ryzyka i wskazanie istotności wpływu na wskaźnik ryzyka
poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu.
§ 3. W przypadku otwierania rachunku podmiotu kwalifikowanego bank lub spółdzielcza
kasa oszczędnościowo-kredytowa występuje do izby rozliczeniowej o przekazanie
informacji o wskaźniku ryzyka w zakresie rachunków podmiotu kwalifikowanego
prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, z
wyłączeniem wskazania istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów
uwzględnianych przy jego ustalaniu, w zakresie rachunków podmiotów kwalifikowanych
prowadzonych przez inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
§ 4. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wykorzystywać informacje
o wskaźniku ryzyka wyłącznie w celu wykonywania uprawnień lub obowiązków, o których
mowa w:
1) art. 20_106 i art. 20_106a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe
oraz art. 960_15 i art. 960_16 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach
oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2065, 2486 i 2491 oraz z 2018 r. poz.
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§ 1. Izba rozliczeniowa przekazuje informacje o wskaźniku ryzyka wyłącznie:
1)
Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
2)
bankowi i spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – w zakresie
rachunków podmiotów kwalifikowanych prowadzonych przez:
a)
ten bank albo tę spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową,
b)
inne banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe – w przypadku otwierania
pierwszego rachunku dla podmiotu kwalifikowanego przez ten bank albo tę spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową.
§ 1a. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i pkt 2 lit. a, informacja o wskaźniku ryzyka
jest przekazywana niezwłocznie po jego ustaleniu, nie rzadziej niż raz dziennie, chyba że
wskaźnik ryzyka i istotność wpływu na ten wskaźnik poszczególnych kryteriów
uwzględnianych przy jego ustalaniu nie uległy zmianie.
§ 2. Informacja o wskaźniku ryzyka zawiera:
1) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego – firmę, nazwę albo imię i
nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit. b, a także jego numer
identyfikacji podatkowej, numer identyfikacyjny REGON lub numer PESEL, jeżeli są
dostępne;
2) numery rachunków podmiotu kwalifikowanego;
3) wskaźnik ryzyka i wskazanie istotności wpływu na wskaźnik ryzyka
poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego ustalaniu.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 2 lit. b, informacja o wskaźniku ryzyka jest
przekazywana na wniosek banku albo spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej
zawierający co najmniej jeden z numerów, o których mowa w art. 119zr § 1 pkt 4 lit. b i c,
niezwłocznie po otrzymaniu wniosku. Informacja o wskaźniku ryzyka nie zawiera wskazania
istotności wpływu na wskaźnik ryzyka poszczególnych kryteriów uwzględnianych przy jego
ustalaniu.
§ 4. Banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe mogą wykorzystywać informacje
o wskaźniku ryzyka wyłącznie w celu wykonywania uprawnień lub obowiązków, o których
mowa w:
§ 1. Banki oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe przekazują izbie
rozliczeniowej:
1) informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych:
a) otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe –
niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12idx00 dnia następującego po dniu
otwarcia rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) prowadzonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe –
niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12idx00 dnia następującego po dniu
uzyskania, zmiany lub uzupełnienia tych informacji;
2) dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotu
kwalifikowanego – niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 15idx00 dnia
następującego po dniu dokonania transakcji;
3) informacje o rachunkach oszczędnościowych i rachunkach oszczędnościoworozliczeniowych prowadzonych dla osób fizycznych przez banki oraz informacje o
rachunkach członków spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, niebędących
rachunkami podmiotów kwalifikowanych, niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny
12idx00 dnia następującego po dniu otwarcia rachunku.
§ 2. W przypadkach, o których mowa w art. 119zk § 2 i 3, banki i spółdzielcze kasy
oszczędnościowo-kredytowe przekazują:
1) informacje, o których mowa:
a) w § 1 pkt 1 lit. a – niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 18idx00 dnia
następującego po dniu otwarcia rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) w § 1 pkt 1 lit. b – niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 18idx00 dnia
następującego po dniu uzyskania, zmiany lub uzupełnienia tych informacji,
c) rozliczeniowa,
w § 1 pkt 3 – niezwłocznie,
później jednak
niż doo godziny
18idx00
Izba
na podstawienie
informacji
i zestawień,
których mowa
w dnia
art. 119zp § 1,
przekazuje Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, nie rzadziej niż raz dziennie:
1) informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych prowadzonych i
otwieranych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe;
2) informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków
podmiotów kwalifikowanych dotyczących transakcji uznających lub obciążających rachunki,
o którym mowa w art. 119zp § 1 pkt 3;
3) dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów
kwalifikowanych w zakresie transakcji innych niż wskazane w pkt 2.
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§ 1. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują:
1) identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) datę i godzinę wysłania danych;
3) kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu
kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz datę otwarcia i
zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit.
b,
b) rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i datę
rejestracji lub rozpoczęcia działalności oraz kraj rejestracji podmiotu kwalifikowanego lub
rezydencji podatkowej,
c) numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, a
w przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii Europejskiej – EURONIP lub inny numer
identyfikacji podatkowej,
d) dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres korespondencyjny
podmiotu kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
domu i lokalu,
e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego;
5) dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i
reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w
rozumieniu art. 161_2 pkt 1a ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu
pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
c) datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo,
d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
domu i lokalu,
§ 1. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują:
1) identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) datę i godzinę wysłania danych;
3) kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu
kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz datę otwarcia i
zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit.
b,
b) rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i datę
rejestracji lub rozpoczęcia działalności oraz kraj rejestracji podmiotu kwalifikowanego lub
rezydencji podatkowej,
c) numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, a
w przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii Europejskiej – EURONIP lub inny numer
identyfikacji podatkowej,
d) dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres korespondencyjny
podmiotu kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
domu i lokalu,
e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego;
5) dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i
reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w
rozumieniu art. 1711_2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz.723), jeżeli są dostępne,
zawierające:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
c) datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo,
d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
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§ 1. Informacje, o których mowa w art. 119zp § 1 pkt 1 i art. 119zq pkt 1, obejmują:
1) identyfikator banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej;
2) datę i godzinę wysłania danych;
3) kod waluty rachunku podmiotu kwalifikowanego, numer rachunku podmiotu
kwalifikowanego w formacie Numeru Rachunku Bankowego oraz datę otwarcia i
zamknięcia rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4) dane identyfikacyjne podmiotu kwalifikowanego, jeżeli są dostępne, zawierające:
a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko osoby fizycznej, o której mowa w art. 119zg pkt 4 lit.
b,
b) rodzaj prowadzonej działalności, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym i datę
rejestracji lub rozpoczęcia działalności oraz kraj rejestracji podmiotu kwalifikowanego lub
rezydencji podatkowej,
c) numer PESEL, numer identyfikacyjny REGON oraz numer identyfikacji podatkowej, a
w przypadku podmiotu kwalifikowanego mającego miejsce zamieszkania, siedzibę lub
zarząd w państwie lub na terytorium spoza Unii Europejskiej – EURONIP lub inny numer
identyfikacji podatkowej,
d) dane adresowe prowadzonej działalności, siedziby oraz adres korespondencyjny
podmiotu kwalifikowanego zawierający kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
domu i lokalu,
e) numer telefonu i adres poczty elektronicznej podmiotu kwalifikowanego;
5) dane identyfikacyjne pełnomocnika do rachunków podmiotu kwalifikowanego i
reprezentanta podmiotu kwalifikowanego, a także jego beneficjenta rzeczywistego w
rozumieniu art. 1711_2 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz.723), jeżeli są dostępne,
zawierające:
a) imię i nazwisko,
b) numer PESEL oraz rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości,
c) datę i kraj urodzenia oraz obywatelstwo,
d) dane adresowe zawierające kod kraju, kod pocztowy, miejscowość, ulicę, numer
§ 1. W celu weryfikacji lub uzupełnienia posiadanych przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej informacji niezbędnych do wykonywania zadań, o których mowa w niniejszym
dziale, Szef Krajowej Administracji Skarbowej może żądać przekazania przez bank lub
spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową:
1) informacji lub zestawień innych niż przekazane na podstawie art. 119zq, przy
czym przepis art. 119zr § 1–3 stosuje się odpowiednio;
2) informacji o blokadach środków na rachunku podmiotu kwalifikowanego, ze
wskazaniem kwoty blokady, terminu, do którego obowiązuje blokada, i rodzaju organu, na
żądanie którego blokada została dokonana;
3) informacji o zajęciach wierzytelności z rachunku podmiotu kwalifikowanego ze
wskazaniem, czy zajęcie zostało dokonane w postępowaniu egzekucyjnym lub
postępowaniu zabezpieczającym, organu egzekucyjnego, który dokonał zajęcia, oraz kwoty
należności pieniężnej, na poczet której dokonano zajęcia.
§ 2. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa przekazują Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej posiadane dane objęte żądaniem, o którym mowa w § 1,
niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia otrzymania żądania, a w przypadku
gdy dane tei zestawienia,
znajdują się w
ich§automatyczne
– nie
Informacje
o formie
którychuniemożliwiającej
mowa w art. 119zp
1 i art. 119zq, przetwarzanie
są udzielane przez
izbę rozliczeniową podmiotom innym niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie
na żądanie:
1) sądu lub prokuratora – w związku z toczącym się postępowaniem o wyłudzenia
skarbowe przeciwko podmiotowi kwalifikowanemu będącemu posiadaczem rachunku
podmiotu kwalifikowanego;
2) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524);
3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony
Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy – w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych – w zakresie niezbędnym
do realizacji ustawowych zadań określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych;
5) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego – na zasadach i w trybie określonych
w art. 267_23 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym (Dz.
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Informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1 i art. 119zq, są udzielane przez
izbę rozliczeniową podmiotom innym niż Szef Krajowej Administracji Skarbowej wyłącznie
na żądanie:
1) sądu lub prokuratora – w związku z toczącym się postępowaniem o wyłudzenia
skarbowe przeciwko podmiotowi kwalifikowanemu będącemu posiadaczem rachunku
podmiotu kwalifikowanego;
2) Prezesa Najwyższej Izby Kontroli – w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia
postępowania kontrolnego określonego w ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej
Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r. poz. 524);
3) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służby Więziennej, Biura Ochrony
Rządu i ich posiadających pisemne upoważnienie funkcjonariuszy lub żołnierzy – w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
4) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – w zakresie niezbędnym do
realizacji ustawowych zadań określonych w przepisach o ochronie danych osobowych;
5) Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego – na zasadach i w trybie określonych
w 1.
art.W267_23
ustawy wskaźnika
z dnia 9 czerwca
r. o Centralnym
Biurze Antykorupcyjnym
(Dz.
§
celu ustalenia
ryzyka2006
izba rozliczeniowa
przetwarza
dane:
1) przekazane na podstawie art. 119zp § 1;
2) udostępnione z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji
Podatników, o których mowa w art. 15 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869).
§ 2. Do przetwarzania danych, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z tym że dane te
mogą być przetwarzane w STIR bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.
§ 3. Dane przetwarzane na podstawie przepisów niniejszego działu są przechowywane
przez izbę rozliczeniową, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym otrzymały dane.
§ 4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 3, nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania
podatkowego, zwrotu podatku lub wyłudzenia skarbowego, w związku z którym
przechowywane dane mogłyby stanowić dowód w postępowaniu, dane te mogą być
przechowywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie dłużej niż do upływu
terminu przedawnienia.
§ 5. Izba rozliczeniowa, która wykonywała obowiązki określone w niniejszym dziale, jest
obowiązana do przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej danych i informacji
przechowywanych na podstawie ustawy w terminie miesiąca, licząc od ostatniego dnia
realizacji
tych
obowiązków.
§
1. W celu
ustalenia
wskaźnika ryzyka izba rozliczeniowa przetwarza:
1)
dane przekazane na podstawie art. 119zp § 1;
2)
dane udostępnione z Centralnego Rejestru Podmiotów – Krajowej Ewidencji
Podatników, o których mowa w art. 157_15 ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o
zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2017 r. poz. 869 i 2491
oraz z 2018 r. poz. 106, 650 i 771);
3)
informacje dostępne publicznie.
§ 2. Do przetwarzania danych, o których mowa w art. 119zp § 1 oraz art. 119zq, stosuje się
przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, z tym że dane te
mogą być przetwarzane w STIR bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą.
§ 3. Dane przetwarzane na podstawie przepisów niniejszego działu są przechowywane
przez izbę rozliczeniową, banki, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej przez 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku
następującego po roku, w którym otrzymały dane.
§ 4. Jeżeli w okresie, o którym mowa w § 3, nie upłynął termin przedawnienia zobowiązania
podatkowego, zwrotu podatku lub wyłudzenia skarbowego, w związku z którym
przechowywane dane mogłyby stanowić dowód w postępowaniu, dane te mogą być
przechowywane przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej nie dłużej niż do upływu
terminu przedawnienia.
§ 5. Izba rozliczeniowa, która wykonywała obowiązki określone w niniejszym dziale, jest
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<u>§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie
rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane
informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1,
wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z
wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a
blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2) okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art.
119zzb.
§ 3. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej przekazuje:
1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2;
2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego,
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o blokadzie
rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w postanowieniu.
§ 4. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po otrzymaniu
żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1:
1) odnotowują datę i godzinę jego otrzymania;
2) dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
a) dacie i godzinie otrzymania żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1, i dokonania blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku podmiotu kwalifikowanego
w momencie dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu, o
którym mowa w § 3 pkt 1.
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może wydać postanowienie o blokadzie
rachunku podmiotu kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane
informacje, w szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1,
wskazują, że podmiot kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z
wyłudzeniami skarbowymi lub do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a
blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2) okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art.
119zzb.
§ 3. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej przekazuje:
1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2;
2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego,
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o blokadzie
rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w postanowieniu.
§ 4. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po otrzymaniu
żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1:
1) odnotowują datę i godzinę jego otrzymania;
2) dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
a) dacie i godzinie otrzymania żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1, i dokonania blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku podmiotu kwalifikowanego
w momencie dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu, o
którym mowa w § 3 pkt 1.
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§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może zażądać blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego na okres nie dłuższy niż 72 godziny, jeżeli posiadane informacje, w
szczególności wyniki analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, wskazują, że podmiot
kwalifikowany może wykorzystywać działalność banków lub spółdzielczych kas
oszczędnościowo-kredytowych do celów mających związek z wyłudzeniami skarbowymi lub
do czynności zmierzających do wyłudzenia skarbowego, a blokada rachunku podmiotu
kwalifikowanego jest konieczna, aby temu przeciwdziałać.
§ 2. Żądanie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawiera:
1)
oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
okres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 3. W przypadku, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji Skarbowej przekazuje:
1)
bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej – żądanie
blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego,
119zv naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi – zawiadomienie o blokadzie
rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w żądaniu blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego.
§ 4. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie po otrzymaniu
żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1:
1) odnotowują datę i godzinę jego otrzymania;
2) dokonują blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) informują Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o:
a) dacie i godzinie otrzymania żądania, o którym mowa w § 3 pkt 1, i dokonania blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego oraz saldzie tego rachunku podmiotu kwalifikowanego
w momencie dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,
b) nieprowadzeniu rachunku podmiotu kwalifikowanego wskazanego w żądaniu, o
którym mowa w § 3 pkt 1.
§ 4a. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa nie ujawniają podmiotowi
kwalifikowanemu informacji o przekazaniu żądania lub dokonaniu blokady rachunku
<u>§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia,
termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak
niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona
istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu
odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro
przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano
postanowienie.
§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2) zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4) uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
119zw
5) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art.
119zzb.
§ 3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej przekazuje:
1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie
przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o
których mowa w § 2 pkt 1–3;
2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego,
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o przedłużeniu
terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w
postanowieniu.
§ 4. Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest
skuteczne, jeżeli zostanie przekazane do banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej w okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego, o którym mowa w art.
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§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może przedłużyć, w drodze postanowienia,
termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak
niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona
istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu
odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro
przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano
postanowienie.
§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2) zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4) uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
119zw
5) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art.
119zzb.
§ 3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej przekazuje:
1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie
przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o
których mowa w § 2 pkt 1–3;
2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego,
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o przedłużeniu
terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w
postanowieniu.
§ 4. Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest
skuteczne,
jeżeli zostanie
przekazane
do banku
spółdzielczej
kasy oszczędnościowo§
1. Szef Krajowej
Administracji
Skarbowej
możelub
przedłużyć,
w drodze
postanowienia,
termin blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego na czas oznaczony, nie dłuższy jednak
niż 3 miesiące, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że podmiot kwalifikowany nie wykona
istniejącego lub mającego powstać zobowiązania podatkowego lub zobowiązania z tytułu
odpowiedzialności podatkowej osób trzecich, przekraczających równowartość 10 000 euro
przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank
Polski w ostatnim dniu roboczym roku poprzedzającego rok, w którym wydano
postanowienie.
§ 2. Postanowienie, o którym mowa w § 1, zawiera:
1) oznaczenie numeru rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2) zakres blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
3) oznaczenie terminu przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
4) uzasadnienie przedłużenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
119zw
5) pouczenie o treści art. 119zx, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1, art. 119zza § 1 i art.
119zzb.
§ 3. Po wydaniu postanowienia, o którym mowa w § 1, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej przekazuje:
1) bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej żądanie
przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane, o
których mowa w § 2 pkt 1–3;
2) właściwemu dla podmiotu kwalifikowanego naczelnikowi urzędu skarbowego,
naczelnikowi urzędu celno-skarbowego oraz prokuratorowi zawiadomienie o przedłużeniu
terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego zawierające dane określone w
postanowieniu.
§ 4. Żądanie przedłużenia terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego jest
skuteczne,
jeżeli
zostanie
przekazane
do banku
lub spółdzielczej
kasy oszczędnościowo<u>W
okresie
blokady
rachunku
podmiotu
kwalifikowanego
wierzytelności
z tego rachunku
podmiotu kwalifikowanego nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.</u>
119zx
<u>(Art. 119zx wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
119zx

W okresie blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego wierzytelności z tego rachunku
podmiotu kwalifikowanego nie mogą być przedmiotem zabezpieczenia rzeczowego.
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119zz

<u>§ 1. Na wniosek podmiotu kwalifikowanego Szef Krajowej Administracji Skarbowej
może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku
podmiotu kwalifikowanego środków na:
1) bieżące wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę
zawartej co najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz
składkami na ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia – po
przedłożeniu odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
potwierdzającego zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
2) zasądzone alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym zasądzoną tytułem
odszkodowania – po przedłożeniu tytułu stwierdzającego obowiązek podmiotu
kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.
§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, określa się wysokość środków podlegających
wypłacie, w tym na rzecz pracownika oraz osoby uprawnionej do alimentów lub renty o
charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem odszkodowania, odpowiadającą wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
3. Na
Bank
oraz spółdzielcza
kasa oszczędnościowo-kredytowa,
po uzyskaniu
informacji
§ 1.
wniosek
podmiotu kwalifikowanego
Szef Krajowej Administracji
Skarbowej
może,odw
drodze postanowienia, wyrazić zgodę na wypłatę z zablokowanego rachunku podmiotu
kwalifikowanego środków na:
1) wynagrodzenie za pracę wypłacane na podstawie umowy o pracę zawartej co
najmniej 3 miesiące przed dniem dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego
wraz z zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składkami na
ubezpieczenie społeczne należnymi od wypłacanego wynagrodzenia – po przedłożeniu
odpisu listy płac oraz dokumentu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego
zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych z tytułu umowy o pracę;
2) alimenty lub rentę o charakterze alimentacyjnym – po przedłożeniu tytułu
stwierdzającego obowiązek podmiotu kwalifikowanego do płacenia alimentów lub renty.
§ 2. W postanowieniu, o którym mowa w § 1, określa się wysokość środków podlegających
wypłacie, w tym na rzecz pracownika oraz osoby uprawnionej do alimentów lub renty o
charakterze alimentacyjnym zasądzonej tytułem odszkodowania, odpowiadającą wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847).
§ 3. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, po uzyskaniu informacji od
Szefa1.
Krajowej
Administracji
Skarbowej
o wyrażeniu
o której
mowa w § 1,
dokonują
<u>§
Szef Krajowej
Administracji
Skarbowej
może,zgody,
w drodze
postanowienia,
wyrazić
zgodę na:
1) zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem
płatności z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na wniosek podmiotu
kwalifikowanego zawierający wskazanie zobowiązania podatkowego lub należności celnej,
jej wysokości oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego do jej poboru;
2) zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na
wniosek podmiotu kwalifikowanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 2. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w § 1, stało się ostateczne, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej przekazuje bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej żądanie odpowiednio przekazania środków właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego lub zwolnienia środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
wskazując zakres zwolnienia.</u>
<u>(Art. 119zz wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, wyrazić zgodę
na:
1) zapłatę zobowiązania podatkowego lub należności celnej przed terminem
płatności z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na wniosek podmiotu
kwalifikowanego zawierający wskazanie zobowiązania podatkowego lub należności celnej,
jej wysokości oraz naczelnika urzędu skarbowego właściwego do jej poboru;
2) zwolnienie środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego – na
wniosek podmiotu kwalifikowanego w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
§ 2. Jeżeli postanowienie, o którym mowa w § 1, stało się ostateczne, Szef Krajowej
Administracji Skarbowej przekazuje bankowi lub spółdzielczej kasie oszczędnościowokredytowej żądanie odpowiednio przekazania środków właściwemu naczelnikowi urzędu
skarbowego lub zwolnienia środków z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego,
wskazując zakres zwolnienia.
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<u>§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, zwolnić
środki z zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości
podatkowej lub celnej oraz odsetek za zwłokę, w przypadku:
1) złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego;
2) wydania ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania
podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub
119zza
celnej;
3) nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub
określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej
istnienie zaległości podatkowej lub celnej.
§ 2. Przepis art. 119zz § 2 stosuje się odpowiednio.</u>
<u>(Art. 119zza wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
§ 1. Szef Krajowej Administracji Skarbowej może, w drodze postanowienia, zwolnić środki z
zablokowanego rachunku podmiotu kwalifikowanego na zapłatę zaległości podatkowej lub
celnej oraz odsetek za zwłokę, w przypadku:
1) złożenia deklaracji, korekty deklaracji lub zgłoszenia celnego;
2) wydania ostatecznej decyzji ustalającej lub określającej wysokość zobowiązania
podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej istnienie zaległości podatkowej lub
119zza
celnej;
3) nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji ustalającej lub
określającej wysokość zobowiązania podatkowego lub należności celnej, potwierdzającej
istnienie zaległości podatkowej lub celnej.
§ 2. Przepis art. 119zz § 2 stosuje się odpowiednio.
<u>§ 1. Na postanowienia, o których mowa w art. 119zv § 1 i 7, art. 119zw § 1 i 5, art.
119zy § 1, art. 119zz § 1 i art. 119zza § 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie
sprawy do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje
wykonania postanowienia.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, jest rozpatrywany niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1, przepis art. 39_52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz.
1369 i 1370) stosuje się odpowiednio.
119zzb
§ 4. W zakresie nieuregulowanym do postępowań, o których mowa w niniejszym rozdziale,
stosuje się odpowiednio przepisy działu IV.
§ 5. Do skarg na postanowienia, o których mowa w art. 119zv § 1, art. 119zw § 1 i art.
119zza § 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 5 dni od dnia
otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z
odpowiedzią na skargę.</u>
<u>(Art.
119zzb wchodzi
życie mowa
z dniem
§
1. Na postanowienia,
ow
których
w 30.04.2018
art. 119zv §r.)</u>
1 i 7, art. 119zw § 1 i 5, art. 119zy §
1, art. 119zz § 1 i art. 119zza § 1, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy do
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Wniesienie wniosku nie wstrzymuje wykonania
postanowienia.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, jest rozpatrywany niezwłocznie, nie później jednak niż
w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 3. Do wniosku, o którym mowa w § 1, przepis art. 39_52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia
2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2017 r. poz.
1369 i 1370) stosuje się odpowiednio.
119zzb
§ 4. W zakresie nieuregulowanym do postępowań, o których mowa w niniejszym rozdziale,
stosuje się odpowiednio przepisy działu IV.
§ 5. Do skarg na postanowienia, o których mowa w art. 119zv § 1, art. 119zw § 1 i art.
119zza § 1, stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, z tym że:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 5 dni od dnia
otrzymania skargi;
2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z
odpowiedzią na skargę.
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§ 1. Na postanowienia, o których mowa w art. 119zw § 1 i 5, art. 119zy § 1, art. 119zz § 1
oraz art. 119zza § 1, przysługuje zażalenie.
§ 2. Zażalenie jest rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od
dnia jego otrzymania.
§ 3. (uchylony)
§ 4. W zakresie nieuregulowanym do postępowań, o których mowa w niniejszym rozdziale,
stosuje się odpowiednio przepisy działu IV.
119zzb § 5. W przypadku skarg do wojewódzkiego sądu administracyjnego w sprawach, o których
mowa w art. 119zw § 1 i art. 119zza § 1:
1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 7 dni od dnia
otrzymania skargi;
2) rozpatrzenie skargi następuje w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z
odpowiedzią na skargę.

<u>§ 1. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada z dniem:
1) upływu okresu określonego w żądaniu, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 1,
jeżeli nie przedłużono terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2) otrzymania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
żądania, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 1, przekazanego po wydaniu postanowienia,
o którym mowa w art. 119zv § 7 pkt 2;
3) upływu terminu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 119zw § 1;
4) dokonania zajęcia na podstawie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na zabezpieczenie zobowiązania
119zzc podatkowego lub należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę lub postanowienia o
zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 13_6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego – w części odpowiadającej wysokości określonej
odpowiednio w zarządzeniu zabezpieczenia lub postanowieniu o zabezpieczeniu
majątkowym.
§ 2. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie uchylają
blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego:
1) w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3;
2) w części wolnej od zajęcia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.</u>
<u>(Art. 119zzc wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
§ 1. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada z dniem:
1) upływu okresu określonego w żądaniu, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 1,
jeżeli nie przedłużono terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2) otrzymania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową
żądania, o którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 1, przekazanego po wydaniu postanowienia,
o którym mowa w art. 119zv § 7 pkt 2;
3) upływu terminu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 119zw § 1;
4) dokonania zajęcia na podstawie zarządzenia zabezpieczenia w trybie przepisów
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji na zabezpieczenie zobowiązania
119zzc podatkowego lub należności celnej wraz z odsetkami za zwłokę lub postanowienia o
zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie przepisów ustawy z dnia 13_6 czerwca
1997 r. – Kodeks postępowania karnego – w części odpowiadającej wysokości określonej
odpowiednio w zarządzeniu zabezpieczenia lub postanowieniu o zabezpieczeniu
majątkowym.
§ 2. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie uchylają
blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego:
1) w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3;
2) w części wolnej od zajęcia – w przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 4.
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§ 1. Blokada rachunku podmiotu kwalifikowanego upada:
1)
z upływem okresu określonego w żądaniu, o którym mowa w art. 119zv § 2 pkt
2, jeżeli nie przedłużono terminu blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego;
2)
z chwilą wykonania przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowokredytową żądania uchylenia blokady wydanego na podstawie art. 119zv § 7 pkt 2 lub art.
119zw § 5 pkt 2;
3)
z upływem terminu określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 119zw §
1;
4)
z chwilą dokonania zajęcia na podstawie:
a)
zarządzenia zabezpieczenia wystawionego w trybie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji w związku z zawiadomieniem, o którym mowa w art. 119zv §
3 pkt 2, na zabezpieczenie zobowiązania podatkowego lub należności celnej wraz z
odsetkami za zwłokę,
b)
postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym wydanego w trybie przepisów ustawy z
dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego w związku z zawiadomieniem, o
którym mowa w art. 119zv § 3 pkt 2
– w części odpowiadającej wysokości określonej odpowiednio w zarządzeniu
zabezpieczenia lub postanowieniu o zabezpieczeniu majątkowym.
§ 2. Bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa niezwłocznie uchylają
blokadę rachunku podmiotu kwalifikowanego:
1) w przypadkach, o których mowa w § 1 pkt 1–3;
2) w części
wolnej
– w przypadku,
o którym mowa w § 1 pkt blokady
4.
<u>Dokonanie
przez
bankod
lubzajęcia
spółdzielczą
kasę oszczędnościowo-kredytową
rachunku podmiotu kwalifikowanego lub zmiany jej zakresu zgodnie z żądaniami Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie powoduje
odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi
przepisami.</u>
<u>(Art. 119zzd wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
Dokonanie przez bank lub spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową blokady
rachunku podmiotu kwalifikowanego lub zmiany jej zakresu zgodnie z żądaniami Szefa
Krajowej Administracji Skarbowej, o których mowa w niniejszym rozdziale, nie powoduje
odpowiedzialności dyscyplinarnej, cywilnej, karnej ani innej określonej odrębnymi
przepisami.
<u>Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej określonych w niniejszym rozdziale, mając na
względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.</u>
<u>(Art. 119zze wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
Minister właściwy do spraw finansów publicznych może, w drodze rozporządzenia,
upoważnić inny organ Krajowej Administracji Skarbowej do wykonywania niektórych zadań
Szefa Krajowej Administracji Skarbowej określonych w niniejszym rozdziale, mając na
względzie zapewnienie sprawnego i skutecznego wykonywania tych zadań.
§ 1. Kontrolę wypełniania obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale, przez banki,
spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, izbę rozliczeniową, banki zrzeszające oraz
Krajową Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo-Kredytową sprawuje Szef Krajowej
Administracji Skarbowej.
§ 2. Szef Krajowej Administracji Skarbowej przeprowadza, nie rzadziej niż raz na rok,
kontrolę wypełniania przez izbę rozliczeniową obowiązków, o których mowa w niniejszym
dziale.
§ 3. Kontrolę, o której mowa w § 1, przeprowadzają upoważnieni przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej pracownicy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw
finansów publicznych lub organów podległych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej.
§ 4. Kontrolę, o której mowa w § 1, przeprowadzają osoby posiadające poświadczenie
bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą
„poufne”.
§ 5. Do kontroli, o której mowa w § 1, stosuje się odpowiednio przepisy art. 1547_62 ust.
1–3, 8 i 10, art. 1547_64 ust. 1 pkt 1, 2, 5, 7, 8, 10, 11 i 17 i ust. 3 i 4, art. 1547_72 ust. 1
pkt 1–3 i 8–11 oraz ust. 3, art. 1547_84 ust. 1, 2 i 4, art. 1547_93 oraz art. 1547_97 ust. 4
ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z
późn. zm.).
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych przeprowadza, nie rzadziej niż raz na 2
lata, kontrolę izby rozliczeniowej w zakresie ochrony danych osobowych przy wypełnianiu
obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale.
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przeprowadza, nie rzadziej niż raz na 2 lata,
kontrolę izby rozliczeniowej w zakresie ochrony danych osobowych przy wypełnianiu
obowiązków, o których mowa w niniejszym dziale.
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§ 1. Bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, bank zrzeszający oraz Krajowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, które nie dopełniają obowiązku
przekazywania informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp, lub danych, o których
mowa w art. 119zs § 2, przekazują je niezgodnie z posiadanymi informacjami,
zestawieniami lub danymi, lub zatajają prawdziwe informacje, zestawienia lub dane,
119zzh podlegają karze pieniężnej.
<u>§ 2. Tej samej karze podlega bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowokredytowa, które nie dopełniają obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego, przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia blokady rachunku podmiotu
kwalifikowanego.</u>
<u>(Art. 119 § 2 wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
§ 1. Bank, spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa, bank zrzeszający oraz Krajowa
Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, które nie dopełniają obowiązku
przekazywania informacji i zestawień, o których mowa w art. 119zp, lub danych, o których
mowa w art. 119zs § 2, przekazują je niezgodnie z posiadanymi informacjami,
zestawieniami lub danymi, lub zatajają prawdziwe informacje, zestawienia lub dane,
119zzh podlegają karze pieniężnej.
§ 2. Tej samej karze podlega bank oraz spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa,
które nie dopełniają obowiązku dokonania blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego,
przedłużenia, zmiany zakresu lub uchylenia blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego.

Izba rozliczeniowa, która nie dopełnia obowiązku:
1) prowadzenia STIR,
2) ustalenia wskaźnika ryzyka,
3) przekazania informacji o wskaźniku ryzyka,
119zzi
4) pośredniczenia w przekazaniu danych, informacji i żądań pomiędzy Szefem
Krajowej Administracji Skarbowej a bankami oraz spółdzielczymi kasami oszczędnościowokredytowymi
- podlega karze pieniężnej.
§ 1. Karę pieniężną, o której mowa w art. 119zzh i art. 119zzi, nakłada Szef Krajowej
Administracji Skarbowej, w drodze decyzji, w wysokości nie większej niż 1 000 000 zł.
119zzj § 2. Od decyzji przysługuje odwołanie do ministra właściwego do spraw finansów
publicznych w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale do nakładania kary pieniężnej stosuje
się przepisy działu IVA Kodeksu postępowania administracyjnego.
Dowodami w postępowaniu podatkowym mogą być w szczególności księgi podatkowe,
deklaracje złożone przez stronę, zeznania świadków, opinie biegłych, materiały i informacje
zebrane w wyniku oględzin, informacje podatkowe oraz inne dokumenty zgromadzone w
toku działalności analitycznej Krajowej Administracji Skarbowej, czynności sprawdzających,
kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej oraz materiały zgromadzone w toku
postępowania karnego albo postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub
wykroczenia skarbowe.

Ordynacja
podatkowa

2018-01-01

262

Ordynacja
podatkowa

2018-03-15

274a

Ordynacja
podatkowa

2018-04-30

291c

Ordynacja
podatkowa

2017-12-25

293

§ 1. Strona, pełnomocnik strony, świadek lub biegły, którzy mimo prawidłowego wezwania
organu podatkowego:
1) nie stawili się osobiście bez uzasadnionej przyczyny, mimo że byli do tego
zobowiązani, lub
2) bezzasadnie odmówili lub nie dokonali w terminie wyznaczonym w wezwaniu
złożenia wyjaśnień, zeznań, wydania opinii, okazania przedmiotu oględzin, przedłożenia
tłumaczenia dokumentacji obcojęzycznej lub udziału w innej czynności, lub
2a) bezzasadnie odmówili okazania lub nie przedstawili w wyznaczonym terminie
dokumentów, których obowiązek posiadania wynika z przepisów prawa, ksiąg
podatkowych, dowodów księgowych będących podstawą zapisów w tych księgach, lub
3) bez zezwolenia tego organu opuścili miejsce przeprowadzenia czynności przed
jej zakończeniem, mogą zostać ukarani karą porządkową do <u>2.800 zł</u>
<u>(Wysokość kwoty na dany rok jest ustalana na podstawie art. 262a § 2 niniejszej
ustawy )</u>.
§ 1a. Jeżeli stroną jest osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości
prawnej, organ podatkowy może ukarać karą porządkową osobę, która według przepisów
dotyczących ustroju danej osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej
osobowości prawnej jest jej ustawowym reprezentantem, członkiem organu uprawnionego
do jej reprezentowania lub jest upoważniona do prowadzenia jej spraw. Przepis § 1 stosuje
się odpowiednio.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się odpowiednio do osoby, która wyraziła zgodę na powołanie jej
na biegłego.
§ 3. Przepis § 1 stosuje się również do:
1) osób trzecich, które bezzasadnie odmawiają okazania przedmiotu oględzin;
2) uczestników rozprawy, którzy poprzez swoje niewłaściwe zachowanie utrudniają
jej1.przeprowadzenie;
§
Organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia
deklaracji lub sprawozdania finansowego lub wezwać do ich złożenia, jeżeli nie zostały
złożone mimo takiego obowiązku.
§ 2. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może
wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia
deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.
Do kontroli działalności gospodarczej podatnika będącego przedsiębiorcą stosuje się
przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców.
§ 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez
podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:
1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez
podmioty inne niż wymienione w § 1;
2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej
oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe;
4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5) informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z
banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;
6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o
których mowa w dziale IIa;
7) aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z
dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 648).
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika
prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do
których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym
dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw
podatkowych;
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§ 1. Indywidualne dane zawarte w deklaracji oraz innych dokumentach składanych przez
podatników, płatników lub inkasentów objęte są tajemnicą skarbową.
§ 2. Przepis § 1 stosuje się również do danych zawartych w:
1) informacjach podatkowych przekazywanych organom podatkowym przez
podmioty inne niż wymienione w § 1;
2) aktach dokumentujących czynności sprawdzające;
3) aktach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej
oraz aktach postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe;
4) dokumentacji rachunkowej organu podatkowego;
5) informacjach uzyskanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej z
banków oraz z innych źródeł niż wymienione w § 1 lub w pkt 1;
6) informacjach uzyskanych w toku postępowania w sprawie zawarcia porozumień, o
których mowa w dziale IIa;
7) aktach dokumentujących kontrolę, o której mowa w rozdziale 9 działu III ustawy z
dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (Dz. U. 648);
8) informacjach o wynikach analizy ryzyka, o której mowa w art. 119zn § 1, oraz
innych informacjach i dokumentach, o których mowa w dziale IIIB.
§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika
prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:
1) niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do
których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
2) nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym
dokumencie
zdarzeń,
do których
ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw
§
1. Akta spraw
zawierające
informacje:
1) pochodzące z banków lub spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, z
wyłączeniem informacji, o których mowa w art. 82 § 2, oraz z innych instytucji finansowych,
2) określone w ustawie z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z
innymi państwami, uzyskane od obcych państw, pochodzące z banków oraz innych
instytucji finansowych,
3) uzyskane w postępowaniu w sprawie zawarcia porozumień, o których mowa w
dziale IIa
– przechowuje się w pomieszczeniach zabezpieczonych zgodnie z przepisami o ochronie
informacji niejawnych.
§ 2. Informacje, o których mowa w § 1, po ich wykorzystaniu są wyłączane z akt sprawy i
przechowywane z zachowaniem zasad określonych dla informacji niejawnych o klauzuli
,,zastrzeżone”. Adnotacji o wyłączeniu dokonuje się w aktach sprawy.
§ 3. Ponowne włączenie do akt sprawy informacji, o których mowa w § 1, następuje
wyłącznie w przypadkach określonych w art. 297 i art. 297a.
§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów
skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej – w toku postępowania
podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
2) innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celnoskarbowych – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem w
sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową,
kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d;
2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3) sądom lub prokuratorowi – w związku z toczącym się postępowaniem;
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w związku z jego udziałem w postępowaniu
przed sądem administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek właściwego prokuratora:
a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
6) (uchylony)
7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony
Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do:
a) przeprowadzenia czynności kontrolnych określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
b) realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, jeżeli

Ordynacja
podatkowa

2018-01-27

297

Ordynacja
podatkowa

2018-02-01

297

§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów
skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej – w toku postępowania
podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
2) innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celnoskarbowych – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem w
sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową,
kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d;
2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3) sądom lub prokuratorowi – w związku z toczącym się postępowaniem;
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w związku z jego udziałem w postępowaniu
przed sądem administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek właściwego prokuratora:
a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
6) (uchylony)
7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony
Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do:
a) przeprowadzenia czynności kontrolnych określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
b) realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, jeżeli
§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów
skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej – w toku postępowania
podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
2) innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celnoskarbowych – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem w
sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową,
kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d;
2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3) sądom lub prokuratorowi – w związku z toczącym się postępowaniem;
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w związku z jego udziałem w postępowaniu
przed sądem administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek właściwego prokuratora:
a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
6) (uchylony)
7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony
Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do:
a) przeprowadzenia czynności kontrolnych określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
b) realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, jeżeli
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§ 1. Akta, w tym akta zawierające informacje wymienione w art. 182, naczelnicy urzędów
skarbowych i naczelnicy urzędów celno-skarbowych udostępniają wyłącznie:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych, Szefowi Krajowej
Administracji Skarbowej, dyrektorowi izby administracji skarbowej – w toku postępowania
podatkowego, postępowania w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia
skarbowe, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej;
2) innym naczelnikom urzędów skarbowych lub naczelnikom urzędów celnoskarbowych – w związku ze wszczętym postępowaniem podatkowym, postępowaniem w
sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, kontrolą podatkową,
kontrolą celno-skarbową lub w związku z postępowaniem przejętym w trybie art. 18d;
2a) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3) sądom lub prokuratorowi – w związku z toczącym się postępowaniem;
4) Rzecznikowi Praw Obywatelskich – w związku z jego udziałem w postępowaniu
przed sądem administracyjnym;
5) Prokuratorowi Generalnemu – na wniosek właściwego prokuratora:
a) w przypadkach określonych w dziale IV Kodeksu postępowania administracyjnego,
b) w związku z udziałem prokuratora w postępowaniu przed sądem administracyjnym;
6) (uchylony)
7) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony
Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
8) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu w zakresie niezbędnym do:
a) przeprowadzenia czynności kontrolnych określonych w rozdziale 4 ustawy z dnia 9
czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
b) realizacji czynności operacyjno-rozpoznawczych i analityczno-informacyjnych, jeżeli
Dane, informacje i dokumenty, o których mowa w dziale IIIB, w tym zawierające dane
stanowiące tajemnicę bankową lub tajemnicę zawodową, Szef Krajowej Administracji
Skarbowej udostępnia wyłącznie:
1) organom Krajowej Administracji Skarbowej – w celu realizacji ich ustawowych
zadań;
2) Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej – zgodnie z przepisami o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;
3) innym organom wymienionym w art. 297 – na zasadach określonych w tych
przepisach.
Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
1a) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
2) innym organom podatkowym;
3) (uchylony)
3a) (uchylony)
4) Najwyższej Izbie Kontroli – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
Najwyższej Izbie Kontroli;
5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora
funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub
Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w związku z toczącym się postępowaniem;
5a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Biuru Ochrony
Rządu i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
5b) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie
funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia
przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów albo ujawnienia
mienia zagrożonego przepadkiem;
6) biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej –
w zakresie określonym przez organ podatkowy;
6a) wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie
prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej;
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Akta niezawierające informacji, o których mowa w art. 182, organy podatkowe udostępniają:
1) ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych;
1a) Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej;
2) innym organom podatkowym;
3) (uchylony)
3a) (uchylony)
4) Najwyższej Izbie Kontroli – w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o
Najwyższej Izbie Kontroli;
5) sądowi, prokuratorowi, a także upoważnionym pisemnie przez prokuratora
funkcjonariuszom Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straży Granicznej lub
Centralnego Biura Antykorupcyjnego – w związku z toczącym się postępowaniem;
5a) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
Agencji Wywiadu, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu,
Policji, Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony
Państwa i ich posiadającym pisemne upoważnienie funkcjonariuszom lub żołnierzom w
zakresie niezbędnym do przeprowadzenia postępowania sprawdzającego na podstawie
przepisów o ochronie informacji niejawnych;
5b) Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Policji,
Żandarmerii Wojskowej, Straży Granicznej i ich posiadającym pisemne upoważnienie
funkcjonariuszom lub żołnierzom, jeżeli jest to konieczne dla skutecznego zapobieżenia
przestępstwom lub ich wykrycia, ustalenia sprawców i uzyskania dowodów albo ujawnienia
mienia zagrożonego przepadkiem;
6) biegłym powołanym w toku postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej –
w zakresie określonym przez organ podatkowy;
6a) wojewodzie i Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców - w zakresie
prowadzonych postępowań dotyczących legalizacji pobytu cudzoziemców na terytorium
Rzeczypospolitej
Polskiej;
§ 1. Organy podatkowe
udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z
wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 298.
§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w
zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy;
4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
6) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w celu realizacji zadań
określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań
ustawowych;
8) komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z
toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo
marszałka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu
terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej
jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do
wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
8b) upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej
gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do
działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie
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§ 1. Organy podatkowe udostępniają informacje zawarte w aktach spraw podatkowych, z
wyłączeniem informacji określonych w art. 182, organom i osobom wymienionym w art. 298.
§ 2. Organy podatkowe udostępniają informacje wynikające z akt spraw podatkowych w
zakresie i na zasadach określonych w odrębnych ustawach oraz ratyfikowanych umowach
międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska.
§ 3. Informacje, o których mowa w § 1, udostępniane są również:
1) (uchylony)
2) (uchylony)
3) powiatowym oraz wojewódzkim urzędom pracy;
4) jednostkom organizacyjnym Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego;
5) jednostkom organizacyjnym Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
6) ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych – w celu realizacji zadań
określonych w przepisach o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców;
7) Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w celu realizacji jego zadań
ustawowych;
8) komornikom sądowym i administracyjnym organom egzekucyjnym w związku z
toczącym się postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym;
8a) upoważnionemu przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starostę albo
marszałka województwa kierownikowi jednostki organizacyjnej jednostki samorządu
terytorialnego niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej
jednostki, do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela na podstawie
przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do
wszczęcia i prowadzenia postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
8b) upoważnionemu przez organ egzekucyjny kierownikowi jednostki organizacyjnej
gminy niemającej osobowości prawnej oraz upoważnionemu pracownikowi tej jednostki, do
działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny na podstawie przepisów o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji, w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia
postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego;
9) wójtom, burmistrzom, prezydentom miast lub wojewodom w zakresie
Dane z akt podatkowych Szef Krajowej Administracji Skarbowej może udostępniać za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego organom, o których mowa w art. 297 § 1 i art.
298, jeżeli dane te znajdują się w Centralnym Rejestrze Danych Podatkowych.
§ 1. Kto, wbrew przepisom art. 119zk, art. 119zp i art. 119zq, działając w imieniu lub w
interesie banku w rozumieniu art. 119zg pkt 1, spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, banku zrzeszającego, Krajowej Spółdzielczej Kasy OszczędnościowoKredytowej lub izby rozliczeniowej w rozumieniu art. 119zg pkt 3, nie przekazuje,
przekazuje niezgodne z posiadanymi lub zataja prawdziwe:
1) informacje o rachunkach podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt
5,
2) informacje o łącznej kwocie obciążeń oraz łącznej kwocie uznań rachunków
podmiotów kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 5, dotyczących transakcji z
osobami fizycznymi niebędącymi podmiotami kwalifikowanymi w rozumieniu art. 119zg pkt
4,
3) dzienne zestawienia transakcji dotyczących rachunków podmiotów
kwalifikowanych w rozumieniu art. 119zg pkt 5 w zakresie transakcji innych niż wskazane w
pkt 2,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
<u>§ 1. Kto, działając w imieniu lub w interesie banku w rozumieniu art. 119zg pkt 1 lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, nie dopełnia obowiązku dokonania
blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2, przedłużenia,
zmiany zakresu lub uchylenia tej blokady, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.</u>
<u>(Art. 305q wchodzi w życie z dniem 30.04.2018 r.)</u>
§ 1. Kto, działając w imieniu lub w interesie banku w rozumieniu art. 119zg pkt 1 lub
spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, nie dopełnia obowiązku dokonania
blokady rachunku podmiotu kwalifikowanego w rozumieniu art. 119zg pkt 2, przedłużenia,
zmiany zakresu lub uchylenia tej blokady, podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
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§ 1. Kto, nie będąc do tego uprawnionym, ujawnia lub wykorzystuje:
1) algorytmy, o których mowa w art. 119zn § 3,
2) informacje o wskaźniku ryzyka,
3) informacje i zestawienia, o których mowa w art. 119zp § 1, art. 119zq i art. 119zs
§ 1,
4) informacje objęte żądaniami Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o których
mowa w art. 119zo § 9, art. 119zv § 3, art. 119zw § 3 i art. 119zz § 2,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 5.
§ 2. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 działa nieumyślnie, podlega grzywnie.
Organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność
gospodarczą, wydaje zaświadczenie w zakresie informacji, o których mowa w art. 293 § 3.
W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin
złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ
podatkowy odmawia wydania zaświadczenia.
W sprawach nieuregulowanych w art 306a–306ia oraz art. 306l stosuje się odpowiednio
przepisy rozdziałów 1–6, 8 i 9, z wyłączeniem art. 171a, rozdziałów 10–12, 14, 16 oraz 23
działu IV.
§ 1. Sądy administracyjne sprawują kontrolę działalności administracji publicznej i stosują
środki określone w ustawie.
§ 2. Kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje
orzekanie w sprawach skarg na:
1) decyzje administracyjne;
<u>2) postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, na które służy
zażalenie albo kończące postępowanie, a także na postanowienia rozstrzygające sprawę
co do istoty;</u>
<u>(Art. 18 ust. 2 pkt 2- rozumiany jako wyłączający możliwość wniesienia skargi do sądu
administracyjnego na postanowienie w przedmiocie zażalenia na postanowienie wydane
wskutek wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 84c ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004
r. o swobodzie działalności gospodarczej – został uznany za niezgodny z Konstytucją RP
wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 grudnia 2017 r. (sygn. akt SK 376/15) i z
dniem 28 grudnia 2017 r utracił moc w tym zakresie (Dz. U. z 2017 r. poz. 2451.)</u>
3) postanowienia wydane w postępowaniu egzekucyjnym i zabezpieczającym, na
które służy zażalenie, z wyłączeniem postanowień wierzyciela o niedopuszczalności
zgłoszonego zarzutu oraz postanowień, przedmiotem których jest stanowisko wierzyciela w
sprawie zgłoszonego zarzutu;
4) inne niż określone w pkt 1–3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej
dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem
aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w
ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z
2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579 i 2138 oraz z 2017 r. poz. 935), postępowań określonych w
działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017
r. poz. 201, 648, 768 i 935), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z
dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947, z późn.
zm.),
oraz postępowań,
do których
zastosowanie
przepisy
powołanych
ustaw;
§
1. Prokurator
oraz Rzecznik
Prawmają
Obywatelskich
mogą
wziąć udział
w każdym
toczącym
się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o
wznowienie postępowania, jeżeli według ich oceny wymagają tego ochrona praworządności
lub praw człowieka i obywatela. W takim przypadku przysługują im prawa strony.
§ 2. Rzecznik Praw Dziecka może wziąć udział w każdym toczącym się postępowaniu, a
także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o wznowienie
postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw dziecka. W takim
przypadku przysługują mu prawa strony.
§ 3. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców może wziąć udział w każdym toczącym
się postępowaniu, a także wnieść skargę, skargę kasacyjną, zażalenie oraz skargę o
wznowienie postępowania, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praw
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6
marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646). W takim przypadku przysługują
mu prawa strony.
§ 1. Od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia
kończącego postępowanie w sprawie, z wyłączeniem przypadków, o których mowa w art.
58 § 1 pkt 2–4, art. 161 § 1 oraz art. 220 § 3, przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
§ 2. Skargę kasacyjną może wnieść strona, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich,
Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców lub Rzecznik Praw Dziecka po doręczeniu im
odpisu orzeczenia z uzasadnieniem.
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§ 1. Uchwały przewidziane w art. 15 § 1 pkt 2 i 3 Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje
w składzie siedmiu sędziów, całej Izby lub w pełnym składzie.
§ 2. Uchwały, o których mowa w art. 15 § 1 pkt 2, Naczelny Sąd Administracyjny podejmuje
na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prokuratora Generalnego,
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, Rzecznika Praw Dziecka, a uchwały, o
których mowa w art. 15 § 1 pkt 3, na podstawie postanowienia składu orzekającego.
§ 3. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego kieruje wniosek do rozstrzygnięcia przez
jeden ze składów określonych w § 1.
§ 4. Skład siedmiu sędziów może - w formie postanowienia - przekazać zagadnienie
prawne do rozstrzygnięcia pełnemu składowi Izby, a Izba pełnemu składowi Naczelnego
Sądu Administracyjnego.
Prokurator może uczestniczyć na prawach strony lub uczestnika postępowania w każdym
postępowaniu prowadzonym przez organy władzy i administracji publicznej, sądy i
trybunały, chyba że ustawy stanowią inaczej.
§ 1. Prokurator Generalny kieruje działalnością prokuratury osobiście lub za
pośrednictwem Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców Prokuratora
Generalnego, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia.
§ 2. Prokurator Generalny jest przełożonym prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej.
§ 3. Kompetencje i zadania Prokuratora Generalnego wynikające z ustaw może również
realizować upoważniony przez niego Prokurator Krajowy lub inny zastępca Prokuratora
Generalnego. Prokurator Generalny wydaje w tym zakresie stosowne zarządzenie.
§ 4. W razie nieobsadzenia urzędu Prokuratora Generalnego lub jego czasowej
niezdolności do wykonywania obowiązków Prokuratora Generalnego zastępuje Prokurator
Krajowy.
§ 5. Prokuratura Krajowa jest administratorem danych przetwarzanych w ogólnokrajowych
systemach teleinformatycznych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
§ 6. Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury są administratorami danych
przetwarzanych w ramach realizowanych zadań, z wyłączeniem danych, o których mowa w
§ 5.
§ 7. Do przetwarzania danych osobowych w postępowaniach lub systemach
teleinformatycznych w ramach realizacji zadań, o których mowa w art. 2, przepisów art
12–16, art 18–22 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
271.kwietnia
2016
r. w sprawie
ochrony osóbdofizycznych
w związku z przetwarzaniem
§
Wydziały
Zamiejscowe
Departamentu
Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej tworzy się przy prokuraturach regionalnych.
§ 2. Obsługę finansowo-administracyjną Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do
Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej zapewniają
właściwe prokuratury regionalne. Tryb i szczegółowy sposób wykonywania tej obsługi może
określić Prokurator Krajowy.
§ 3. Do podstawowych zadań Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej należy prowadzenie i
nadzorowanie postępowań przygotowawczych w sprawach ścigania przestępczości
zorganizowanej, najpoważniejszej przestępczości korupcyjnej oraz przestępczości o
charakterze terrorystycznym, a także wykonywanie funkcji oskarżyciela publicznego w tych
sprawach przed sądem.
§ 4. W Wydziałach Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości
Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej mogą być tworzone działy.
§ 1. Prokuraturę okręgową tworzy się dla obszaru właściwości co najmniej dwóch
prokuratur rejonowych.
§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury okręgowej należy zapewnienie udziału
prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami
powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych,
także przed sądami wojskowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań
przygotowawczych w sprawach o poważne przestępstwa kryminalne, finansowe i
skarbowe, a w jednostkach, w których utworzono wydziały do spraw wojskowych, także w
sprawach podlegających orzecznictwu wojskowych sądów okręgowych, sprawowanie
nadzoru nad postępowaniami prowadzonymi w prokuraturach rejonowych, a także
prowadzenie wizytacji prokuratur rejonowych.
§ 3. Prokuraturą okręgową kieruje prokurator okręgowy.
§ 4. Prokurator okręgowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów prokuratury
okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejonowych na
obszarze działania prokuratury okręgowej.
§ 5. Zastępca prokuratora okręgowego kieruje prokuraturą okręgową w zakresie ustalonym
przez prokuratora okręgowego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym
prokuratorów prokuratury okręgowej oraz prokuratorów rejonowych i prokuratorów
prokuratur rejonowych na obszarze działania prokuratury okręgowej.
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§ 1. Prokuraturę rejonową tworzy się dla jednej lub większej liczby gmin; w uzasadnionych
przypadkach może być utworzona więcej niż jedna prokuratura rejonowa w obrębie tej
samej gminy.
§ 2. Do podstawowych zadań prokuratury rejonowej należy zapewnienie udziału
prokuratora w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy przed sądami
powszechnymi, a w jednostkach, w których utworzono działy do spraw wojskowych, także
przed sądami wojskowymi, prowadzenie i nadzorowanie postępowań przygotowawczych, z
wyłączeniem spraw wymienionych w art. 19 § 4, art. 20 § 3, art. 22 § 2 i art. 23 § 2, a w
jednostkach, w których utworzono działy do spraw wojskowych, także w sprawach
podlegających orzecznictwu wojskowych sądów garnizonowych.
§ 3. Prokuraturą rejonową kieruje prokurator rejonowy.
§ 4. Prokurator rejonowy jest prokuratorem przełożonym prokuratorów wykonujących
czynności w tej jednostce.
§ 5. Zastępca prokuratora rejonowego kieruje prokuraturą rejonową w zakresie ustalonym
przez prokuratora rejonowego i w tym zakresie jest prokuratorem przełożonym
prokuratorów wykonujących czynności w tej jednostce.
§ 1. Minister Sprawiedliwości ustala, w drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury określający:
1) wewnętrzną strukturę organizacyjną i zadania komórek organizacyjnych:
a) Prokuratury Krajowej,
b) Wydziałów Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i
Korupcji Prokuratury Krajowej oraz prokuratur regionalnych,
c) pozostałych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
2) organizację pracy i sposób kierowania pracą,
3) dysponentów środków budżetowych,
4) formy i tryb sprawowania nadzoru służbowego, w tym poprzez wizytacje i lustracje,
5) tryb załatwiania spraw osobowych,
6) organizację pracy organów kolegialnych,
7) szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w sprawach
karnych,
8) sposób realizacji zadań związanych z udziałem prokuratora w sprawach
cywilnych, rodzinnych, opiekuńczych, ze stosunku pracy oraz w sprawach o wykroczenia,
9) szczegółowy porządek wykonywania przez prokuratora czynności w
postępowaniu administracyjnym i przed sądami administracyjnymi,
10) tryb działań podejmowanych przez prokuratora w celu zapobieżenia
naruszeniom prawa,
11) sposób realizacji zadań, o których mowa w art. 3 § 4,
12) tryb postępowania w sprawach skarg i wniosków,
13) sposób utrzymywania kontaktów z mediami
– uwzględniając potrzebę zapewnienia skuteczności i sprawności postępowania we
wszystkich rodzajach spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z jego udziałem, w tym
szybkość i efektywność działania, z uwzględnieniem funkcjonalności i racjonalności działań
prokuratora, przy jednoczesnym poszanowaniu gwarantowanych ustawowo praw i wolności
podmiotów objętych działaniami prokuratury, a w zakresie spraw prowadzonych w
komórkach organizacyjnych do spraw wojskowych również specyfikę organizacji i
§ 1. Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów.
§ 2. Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej
inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności
dotyczących:
1) projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów
wytycznych Prokuratora Generalnego;
2) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i
asesorów prokuratury;
3) okresowych ocen realizacji zadań prokuratury;
4) kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów
oraz poziomu ich pracy;
5) kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§ 3. Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków sądów
dyscyplinarnych oraz wskazuje liczbę członków sądów dyscyplinarnych wybieranych przez
zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach
regionalnych.
§ 4. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego.
§ 5. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie
stanowiska prokuratora po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia
w przypadku mężczyzny.

Prawo o
prokuraturze

2018-04-03

43

Prawo o
prokuraturze

2018-08-10

43

Prawo o
prokuraturze

2018-04-03

45

Prawo o
prokuraturze

2018-04-03

47

§ 1. Krajowa Rada Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów.
§ 2. Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej
inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności
dotyczących:
1) projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów
wytycznych Prokuratora Generalnego;
2) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i
asesorów prokuratury;
3) okresowych ocen realizacji zadań prokuratury;
4) kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów
oraz poziomu ich pracy;
5) kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§ 3. Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków Sądu
Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym oraz wskazuje liczbę członków Sądu
Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wybieranych przez zebranie prokuratorów
Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych.
§ 4. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego.
§ 5. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie
stanowiska prokuratora po ukończeniu 60 roku życia w przypadku kobiety, a 65 roku życia
w 1.
przypadku
mężczyzny.
§
Krajowa Rada
Prokuratorów stoi na straży niezależności prokuratorów.
§ 2. Krajowa Rada Prokuratorów wyraża opinię w sprawach podejmowanych z własnej
inicjatywy lub przedstawionych przez Prokuratora Generalnego, a w szczególności
dotyczących:
1) projektów aktów normatywnych dotyczących prokuratury oraz projektów
wytycznych Prokuratora Generalnego;
2) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów i
asesorów prokuratury;
3) okresowych ocen realizacji zadań prokuratury;
4) kierunków działań w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych prokuratorów
oraz poziomu ich pracy;
5) kandydatów na Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
§ 3. Krajowa Rada Prokuratorów ustala także ogólną liczbę członków Sądu
Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym oraz wskazuje liczbę członków Sądu
Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wybieranych przez zebranie prokuratorów
Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach regionalnych.
§ 4. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje kandydatury członków Rady Programowej
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury wskazywanych przez Prokuratora Generalnego.
§ 5. Krajowa Rada Prokuratorów opiniuje wnioski o wyrażenie zgody na dalsze zajmowanie
stanowiska prokuratora po ukończeniu 65. roku życia.
§ 6. Krajowa
Rada Prokuratorów
uchwala
zbiór zasad etyki zawodowej prokuratorów i
Zebranie
prokuratorów
Prokuratury
Krajowej:
1) wysłuchuje informacji Prokuratora Krajowego o działalności Prokuratury Krajowej i
pracy prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie;
2) wybiera przedstawicieli do Krajowej Rady Prokuratorów;
3) wybiera członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym;
4) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez Prokuratora Krajowego.

Zgromadzenie prokuratorów :
1) wysłuchuje informacji prokuratora regionalnego o działalności prokuratur i pracy
prokuratorów oraz wyraża opinię w tym zakresie;
2) wybiera dwie trzecie liczby członków kolegium prokuratury regionalnej;
3) wybiera przedstawiciela do Krajowej Rady Prokuratorów;
4) wybiera członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym;
5) rozpatruje sprawozdania z działalności kolegium prokuratury regionalnej;
6) wyraża opinie w innych sprawach przedstawionych przez prokuratora
regionalnego lub kolegium prokuratury regionalnej.
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§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko asesora prokuratury obejmuje
prawidłowość i poziom merytoryczny, jak również efektywność wykonywania powierzonych
obowiązków służbowych, z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi zadaniami i
ich złożoności, a także podnoszenie kwalifikacji zawodowych i kulturę osobistą.
§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana w oparciu o badanie co
najmniej 25 akt spraw różnych kategorii, wybranych losowo spośród wymienionych w
wykazie, o którym mowa w art. 83 § 1, a także na podstawie danych ewidencjonowanych w
prokuraturach, w tym na potrzeby statystyki.
§ 3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpisy
znajdujących się w aktach osobowych prokuratora prawomocnych orzeczeń orzekających
karę dyscyplinarną lub prawomocnych decyzji o wymierzeniu kary porządkowej
upomnienia, jak również odpisy prawomocnych decyzji prokuratora przełożonego,
zawierających wytknięcie uchybienia w razie oczywistej obrazy prawa.

§ 1. Ocena kwalifikacji kandydata zajmującego stanowisko sędziego lub asesora sądowego
obejmuje analizę sprawności i efektywności w podejmowaniu czynności i kierowaniu
postępowaniem, kultury osobistej, umiejętności jasnego i kompletnego formułowania
wypowiedzi przy wydawaniu i uzasadnianiu orzeczeń oraz podnoszenia kwalifikacji
zawodowych.
§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana w oparciu o badanie co
najmniej 25 akt spraw różnych kategorii, wybranych losowo spośród wymienionych w
wykazie, o którym mowa w art. 83 § 2, a także na podstawie danych ewidencjonowanych w
sądach, w tym na potrzeby statystyki sądowej.
§ 3. Do oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, dołącza się odpisy
znajdujących się w aktach osobowych prawomocnych orzeczeń orzekających karę
dyscyplinarną oraz wytknięcia uchybień.
§ 1. Prokurator Generalny może, na wniosek Prokuratora Krajowego, odwołać prokuratora
powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub prokuratora Instytutu Pamięci
Narodowej, jeżeli prokurator, pomimo dwukrotnego ukarania przez sąd dyscyplinarny karą
dyscyplinarną inną niż upomnienie, popełnił przewinienie służbowe, w tym dopuścił się
oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybił godności urzędu prokuratora; przed
podjęciem decyzji o odwołaniu Prokurator Generalny wysłuchuje wyjaśnień prokuratora,
chyba że nie jest to możliwe, oraz zasięga opinii zebrania prokuratorów Prokuratury
Krajowej lub właściwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze regionalnej.
§ 2. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, który zrzekł się stanowiska prokuratora lub nie spełnia wymogów, o których
mowa w art. 75 § 1 pkt 8.
§ 3. Stosunek służbowy prokuratora wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia
zawiadomienia o odwołaniu, chyba że na wniosek zainteresowanego prokuratora określono
krótszy termin.
§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej
oraz prawomocne orzeczenie sądu skazujące prokuratora za umyślne przestępstwo
ścigane z oskarżenia publicznego lub orzekające wobec prokuratora środek karny
pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania stanowiska prokuratora, degradacji lub
wydalenia z zawodowej służby wojskowej powoduje z mocy prawa utratę stanowiska
prokuratora;
stosunek
służbowy
z chwilą
uprawomocnienia
się
§ 1. Prokurator
Generalny
może,prokuratora
na wniosekwygasa
Prokuratora
Krajowego,
odwołać prokuratora
powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury lub prokuratora Instytutu Pamięci
Narodowej, jeżeli prokurator, pomimo dwukrotnego ukarania przez sąd dyscyplinarny karą
dyscyplinarną inną niż upomnienie, popełnił przewinienie służbowe, w tym dopuścił się
oczywistej obrazy przepisów prawa lub uchybił godności urzędu prokuratora; przed
podjęciem decyzji o odwołaniu Prokurator Generalny wysłuchuje wyjaśnień prokuratora,
chyba że nie jest to możliwe, oraz zasięga opinii zebrania prokuratorów Prokuratury
Krajowej lub właściwego zgromadzenia prokuratorów w prokuraturze regionalnej.
§ 2. Prokurator Generalny odwołuje prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, który zrzekł się stanowiska prokuratora lub nie spełnia wymogów, o których
mowa w art. 75 § 1 pkt 8.
§ 3. Stosunek służbowy prokuratora wygasa po upływie 3 miesięcy od dnia doręczenia
zawiadomienia o odwołaniu, chyba że na wniosek zainteresowanego prokuratora określono
krótszy termin.
§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o wydaleniu ze służby prokuratorskiej
oraz prawomocny wyrok sądu skazujący prokuratora za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub orzekający wobec prokuratora środek karny pozbawienia praw
publicznych, zakaz zajmowania stanowiska prokuratora, degradację lub wydalenie z
zawodowej służby wojskowej, powodują z mocy prawa utratę stanowiska prokuratora;
stosunek służbowy prokuratora wygasa z chwilą uprawomocnienia się orzeczenia lub
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§ 1. Prokurator Generalny może delegować:
1) prokuratora Głównej Komisji do oddziałowej komisji lub Biura Lustracyjnego;
2) prokuratora oddziałowej komisji do innej oddziałowej komisji, Głównej Komisji lub
do oddziałowego biura lustracyjnego;
3) prokuratora Biura Lustracyjnego do oddziałowego biura lustracyjnego lub do
Głównej Komisji;
4) prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego do innego oddziałowego biura
lustracyjnego, Biura Lustracyjnego lub do oddziałowej komisji.
§ 1a. Delegowanie prokuratora Głównej Komisji, prokuratora Biura Lustracyjnego,
prokuratora oddziałowej komisji i prokuratora oddziałowego biura lustracyjnego na okres do
2 miesięcy w ciągu roku może zarządzić również Dyrektor Głównej Komisji.
§ 2. Do delegowania prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej stosuje się odpowiednio
przepisy o delegowaniu prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury do innej jednostki organizacyjnej prokuratury.
§ 1. 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 80% 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 na warunkach określonych w
przepisach wydanych na podstawie art. 10_77idx5 § 2 Kodeksu pracy według zasad
obowiązujących przy podróżach służbowych na obszarze kraju;
3) ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej, o którym
mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 77idx5 § 2 Kodeksu pracy;
4) diety, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 77idx5 § 2
Kodeksu pracy;
5) zwrot kosztów poniesionych z tytułu używania pojazdów stanowiących własność
pracownika do celów służbowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie
art. 34a ust.
2 ustawy z dnia
6 września
2001
r. o transporcie
drogowym
(Dz. prokuratorów
U. z 2016 r.
Minister
Sprawiedliwości
określi,
w drodze
rozporządzenia,
tryb
delegowania
do Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratury Krajowej, Krajowej Szkoły Sądownictwa i
Prokuratury, tryb i sposób 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 i sposób realizacji świadczeń, o których mowa w art. 109 § 1 pkt 2–6, w tym
przypadki, w których diety, o których mowa w art. 109 § 1 pkt 4, nie przysługują, mając na
względzie sprawność procedury delegowania oraz konieczność zapewnienia warunków do
prawidłowego wykonywania obowiązków i powierzonej prokuratorowi funkcji, jak również
konieczność zwrotu wydatków poniesionych przez prokuratora, przy uwzględnieniu
przeciętnych kosztów zakwaterowania i utrzymania się.
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§ 1. Do prokuratorów stosuje się odpowiednio przepisy art 69–71, art. 41_73, art. 41_74,
art. 41_76, art. 41_85 § 4, art 94d–94g, art 99–102 i art. 41_104 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie
stanowią inaczej. Przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości
przysługują w stosunku do prokuratorów Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia
kolegiów i prezesów właściwych sądów – właściwym prokuratorom przełożonym.
§ 2. Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 60 roku życia w
przypadku kobiety, a 65 roku życia w przypadku mężczyzny, jeżeli Prokurator Generalny na
wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia stwierdzającego, że jest zdolny ze
względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii
Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady Prokuratorów oraz właściwego prokuratora
przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska przez prokuratora.
§ 3. Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się Prokuratorowi
Generalnemu najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 60 roku życia przez kobietę, a
65 roku życia przez mężczyznę. W przypadku niezakończenia postępowania związanego z
rozpoznaniem wniosku prokurator pozostaje w służbie do czasu zakończenia
postępowania, w tym postępowania przed Sądem Najwyższym.
§ 4. Od decyzji Prokuratora Generalnego w sprawie, o której mowa w § 2, przysługuje
odwołanie do Sądu Najwyższego.
5. Do
O decyzji
w sprawie,
o której
mowa w § 2, przepisy
w sprawie
prokuratora
w stan
§ 1.
prokuratorów
stosuje
się odpowiednio
artprzeniesienia
69–71, art. 41_73,
art. 41_74,
art. 41_76, art. 41_85 § 4, art 94d–94g, art 99–102 i art. 41_104 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych, jeżeli przepisy niniejszej ustawy nie
stanowią inaczej. Przewidziane w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych uprawnienia Krajowej Rady Sądownictwa i Ministra Sprawiedliwości
przysługują w stosunku do prokuratorów Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia
kolegiów i prezesów właściwych sądów – właściwym prokuratorom przełożonym.
§ 2. Prokurator może nadal zajmować stanowisko po ukończeniu 65. roku życia, jeżeli
Prokurator Generalny na wniosek prokuratora, po przedstawieniu zaświadczenia
stwierdzającego, że jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków
prokuratora, oraz po zasięgnięciu opinii Prokuratora Krajowego, Krajowej Rady
Prokuratorów oraz właściwego prokuratora przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze
zajmowanie stanowiska przez prokuratora.
§ 3. Wniosek i zaświadczenie, o których mowa w § 2, składa się Prokuratorowi
Generalnemu najpóźniej na 6 miesięcy przed ukończeniem 65. roku życia. W przypadku
niezakończenia postępowania związanego z rozpoznaniem wniosku prokurator pozostaje w
służbie do czasu zakończenia postępowania, w tym postępowania przed Sądem
Najwyższym.
§ 4. Od decyzji Prokuratora Generalnego w sprawie, o której mowa w § 2, przysługuje
odwołanie
do Sądu
§
1. Prokurator
orazNajwyższego.
Prokurator Generalny nie może być pociągnięty do odpowiedzialności
karnej ani tymczasowo aresztowany bez zezwolenia sądu dyscyplinarnego, a zatrzymany –
bez zgody przełożonego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorącym uczynku
popełnienia przestępstwa. Do czasu wydania zezwolenia na pociągnięcie prokuratora albo
Prokuratora Generalnego do odpowiedzialności karnej wolno przedsięwziąć tylko czynności
niecierpiące zwłoki, zawiadamiając o tym niezwłocznie prokuratora przełożonego. W
przypadku Prokuratora Generalnego zawiadamia się Prezesa Rady Ministrów.
§ 2. Do czasu rozstrzygnięcia wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do
odpowiedzialności karnej lub łącznego wniosku o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora
do odpowiedzialności karnej i tymczasowe aresztowanie prokuratora sąd dyscyplinarny
może polecić niezwłoczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na gorącym uczynku.
§ 3. Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej, jeżeli
nie pochodzi od prokuratora, sporządza i podpisuje pełnomocnik będący adwokatem albo
radcą prawnym.
§ 4. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej
lub wniosek o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie prokuratora nie odpowiada
warunkom formalnym pisma procesowego określonym w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r.
– Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1749, z późn. zm.), przewodniczący
sądu dyscyplinarnego odmawia, w drodze zarządzenia, jego przyjęcia. Na zarządzenie o
odmowie przyjęcia wniosku przysługuje zażalenie do sądu dyscyplinarnego w terminie 7
dni od dnia jego doręczenia.
§ 5. Sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie prokuratora do
odpowiedzialności karnej oraz uchwałę zezwalającą na tymczasowe aresztowanie
prokuratora, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie popełnienia przez niego
przestępstwa. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek na posiedzeniu w terminie 14 dni od
dnia jego otrzymania.
§ 6. Sąd dyscyplinarny orzeka na podstawie wniosku i dowodów załączonych przez
wnioskodawcę, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach może przeprowadzić inne
dowody. Sąd dyscyplinarny wzywa prokuratora, którego dotyczy wniosek, do złożenia
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§ 1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
3) usunięcie z zajmowanej funkcji;
4) przeniesienie na inne miejsce służbowe;
5) wydalenie ze służby prokuratorskiej.
§ 2. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 1 pociąga za sobą pozbawienie możliwości
awansowania na wyższe stanowisko prokuratorskie przez okres 3 lat, kary określonej w § 1
pkt 3 – pozbawienie możliwości odzyskania w tym okresie funkcji, z której prokurator został
usunięty, natomiast kar wymienionych w § 1 pkt 2–4 – pozbawienie możliwości
awansowania na wyższe stanowisko prokuratorskie przez okres 5 lat oraz niemożność
udziału w tym okresie w zgromadzeniu prokuratorów, kolegium prokuratury i w sądzie
dyscyplinarnym.
§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości
ponownego powołania ukaranego do pełnienia urzędu na stanowisku prokuratorskim przez
okres 10 lat.
§ 4. W przypadku wymierzenia kary określonej w § 1 pkt 4 sąd dyscyplinarny może
jednocześnie wymierzyć karę określoną w § 1 pkt 3.
§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi sąd
dyscyplinarny
może
odstąpić od
wymierzenia
kary. orzekają:
§
1. W sprawach
wskazanych
w niniejszym
rozdziale
1) w pierwszej instancji:
a) Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym w składzie 3 członków,
b) Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1 ławnika Sądu
Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona
umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw
skarbowych lub w sprawach, w których wniosek złożył Sąd Najwyższy;
2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 1
ławnika Sądu Najwyższego.
§ 2. Przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego Sądu Dyscyplinarnego przy
Prokuratorze Generalnym powołuje Prokurator Generalny na 4-letnią kadencję spośród
prokuratorów wybranych na członków tego sądu.
§ 3. Kadencja członków Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym rozpoczyna
się z chwilą powołania przewodniczącego i trwa 4 lata.
§ 4. Członkowie Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym są w zakresie
orzekania niezawiśli i podlegają tylko ustawom.
§ 5. Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze Generalnym może orzekać na sesjach
wyjazdowych w prokuraturze regionalnej lub okręgowej, na obszarze właściwości której
obwiniony
stanowisko prokuratora,
lub wyjątkowo
w innymwyznacza
miejscu, chyba że
§
1. Skład zajmuje
Sądu Dyscyplinarnego
przy Prokuratorze
Generalnym
przewodniczący według listy wszystkich członków tego sądu, zgodnie z kolejnością wpływu
spraw, z tym że w składzie sądu zasiada przynajmniej jeden prokurator z jednostki
organizacyjnej prokuratury równorzędnej do tej, w której obwiniony pełnił służbę lub
wykonywał czynności służbowe w chwili czynu. Odstępstwo od kolejności wpływu spraw
możliwe jest tylko w przypadku choroby członka sądu lub z innej ważnej przyczyny, co
należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia. Składowi
przewodniczy prokurator wyznaczony przez przewodniczącego.
§ 2. Protokolantem może być prokurator, asesor prokuratury lub inna osoba wyznaczona
przez przewodniczącego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji.
§ 1. Skład Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wyznacza
przewodniczący według listy wszystkich członków tego sądu, zgodnie z kolejnością wpływu
spraw, z tym że w składzie sądu zasiada przynajmniej jeden prokurator z jednostki
organizacyjnej prokuratury równorzędnej do tej, w której obwiniony pełnił służbę lub
wykonywał czynności służbowe w chwili czynu. Odstępstwo od kolejności wpływu spraw
możliwe jest tylko w przypadku choroby członka sądu lub z innej ważnej przyczyny, co
należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu rozprawy lub posiedzenia. Składowi
przewodniczy prokurator wyznaczony przez przewodniczącego.
§ 2. Protokolantem może być prokurator, asesor prokuratury lub inna osoba wyznaczona
przez przewodniczącego sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji.
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§ 1. Postępowanie dyscyplinarne przed sądem dyscyplinarnym toczy się jawnie.
§ 2. Sąd dyscyplinarny może wyłączyć jawność postępowania dyscyplinarnego ze względu
na moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę
życia prywatnego stron, inny ważny interes prywatny lub ważny interes postępowania
przygotowawczego.
§ 3. W razie wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego orzeczenie ogłaszane jest
jawnie.
§ 4. Orzeczenie dyscyplinarne inne niż określone w art. 160a § 1 i 3 można podać do
wiadomości publicznej po jego uprawomocnieniu się, na podstawie uchwały sądu
dyscyplinarnego podjętej z urzędu lub na wniosek strony, w sposób określony w uchwale,
od której nie przysługuje odwołanie.
§ 5. Informacje zawarte w aktach prawomocnie zakończonych postępowań dyscyplinarnych
podlegają udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o
dostępie do informacji publicznej.

§ 1. Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniające wszczęcia
postępowania dyscyplinarnego, prokurator przełożony wymierza podległym prokuratorom
karę porządkową upomnienia.
§ 2. Odpis pisma, którym wymierzono karę porządkową upomnienia, dołącza się do akt
osobowych prokuratora.
§ 3. Prokurator, któremu wymierzono karę porządkową upomnienia może, w terminie 7 dni
od dnia doręczenia mu upomnienia, wnieść sprzeciw do prokuratora bezpośrednio
przełożonego nad prokuratorem, który tę karę wymierzył.
§ 4. W razie wniesienia sprzeciwu prokurator przełożony, o którym mowa w § 3:
1) uchyla karę porządkową upomnienia i zawiadamia prokuratora o uwzględnieniu
sprzeciwu albo
2) uchyla karę porządkową upomnienia i przekazuje sprawę rzecznikowi
dyscyplinarnemu w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, albo
3) uchyla karę porządkową upomnienia i przekazuje sprawę za pośrednictwem
rzecznika dyscyplinarnego do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu.
§ 5. Po upływie 3 lat od uprawomocnienia się kary porządkowej upomnienia Prokurator
Generalny bądź właściwy prokurator regionalny lub okręgowy zarządza usunięcie z akt
osobowych prokuratora odpisu pisma, o którym mowa w § 2, jeżeli w tym okresie nie
stwierdzono uchybienia w zakresie sprawności postępowania przygotowawczego,
kierowania prokuraturą lub sprawowania nadzoru, skutkującego zwróceniem uwagi, nie
wytknięto uchybienia w trybie art. 140 § 1, lub nie stwierdzono popełnienia przewinienia
dyscyplinarnego.
W takim
przypadku dopuszczalne
jestnatylko
jednoczesne
usunięcie
§
1. Prokurator może
być zawieszony
w czynnościach
okres
do 6 miesięcy,
jeżeli zz akt
uwagi na charakter przewinienia dyscyplinarnego konieczne jest natychmiastowe
odsunięcie go od wykonywania obowiązków. Zawieszenie w czynnościach nie zwalnia
prokuratora od obowiązku pozostawania w dyspozycji przełożonego i wykonywania
obowiązków ściśle określonych w zarządzeniu o zawieszeniu w czynnościach, które nie
mogą jednak obejmować wykonywania czynności zastrzeżonych przez ustawę dla
prokuratora.
§ 2. Prawo zawieszenia w czynnościach na okres, o którym mowa w § 1, przysługuje
przełożonym dyscyplinarnym. Od decyzji o zawieszeniu w czynnościach przysługuje
odwołanie do sądu dyscyplinarnego. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego odwołanie nie
przysługuje.
§ 3. Zawieszenie prokuratora w czynnościach, w uzasadnionych przypadkach, może być
przedłużone na wniosek rzecznika dyscyplinarnego przez sąd dyscyplinarny na dalszy,
niezbędny okres.
§ 4. Po skierowaniu wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu
dyscyplinarnego, decyzje w przedmiocie przedłużenia zawieszenia prokuratora w
czynnościach podejmuje sąd dyscyplinarny. Sąd dyscyplinarny określa czas zawieszenia
prokuratora w czynnościach.
§ 5. Na postanowienia, o których mowa w § 3 i 4, stronom przysługuje odwołanie. Na
postanowienie, o którym mowa w § 3, odwołanie przysługuje również przełożonemu
dyscyplinarnemu.
§ 6. (uchylony)
§ 7. (uchylony)
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§ 1. W przypadku prawomocnego zezwolenia na pociągnięcie prokuratora do
odpowiedzialności karnej, a także wtedy gdy został złożony do właściwego sądu wniosek o
ubezwłasnowolnienie, przełożony dyscyplinarny może zawiesić prokuratora w
czynnościach do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Od decyzji o
zawieszeniu w czynnościach przysługuje odwołanie do Sądu Dyscyplinarnego przy
Prokuratorze Generalnym. Od orzeczenia w przedmiocie zawieszenia odwołanie nie
przysługuje. Przełożony dyscyplinarny może w każdym czasie uchylić zawieszenie w
czynnościach.
§ 2. Zawieszenie w czynnościach, o którym mowa w § 1, jest obligatoryjne w przypadku,
gdy wydane zezwolenie na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej dotyczy
przestępstwa umyślnego ściganego z oskarżenia publicznego zagrożonego karą co
najmniej 5 lat pozbawienia wolności. W takim przypadku zawieszenie nie może być
uchylone do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

§ 1. W przypadku gdy prokurator został zawieszony w czynnościach, Sąd Dyscyplinarny
przy Prokuratorze Generalnym, na wniosek przełożonego dyscyplinarnego, może obniżyć
do 50% wysokość wynagrodzenia prokuratora na czas trwania tego zawieszenia.
§ 2. Od postanowienia w przedmiocie obniżenia wynagrodzenia przysługuje odwołanie.
§ 3. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne nie zostało wszczęte w ciągu 6 miesięcy od dnia
zawieszenia w czynnościach albo zostało umorzone lub zakończyło się uniewinnieniem,
prokuratorowi wypłaca się zatrzymaną część wynagrodzenia wraz z ustawowymi odsetkami.

§ 1. Minister Sprawiedliwości może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra
Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej prokuratora. Powołanie
Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od
podejmowania czynności w sprawie.
§ 2. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości jest powoływany spośród
prokuratorów każdorazowo wskazanych do sprawy przez Prokuratora Krajowego. W
uzasadnionych przypadkach, w szczególności śmierci lub przedłużającej się przeszkody w
pełnieniu funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, Minister
Sprawiedliwości wyznacza w miejsce tej osoby innego prokuratora spośród wskazanych
przez Prokuratora Krajowego.
§ 3. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości może wszcząć postępowanie na
wniosek Ministra Sprawiedliwości albo wstąpić do toczącego się postępowania.
§ 4. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest równoznaczne z
żądaniem podjęcia postępowania wyjaśniającego albo postępowania dyscyplinarnego.
§ 5. Funkcja Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wygasa z chwilą
uprawomocnienia się orzeczenia o odmowie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego,
umorzeniu postępowania dyscyplinarnego albo uprawomocnienia się orzeczenia
kończącego
postępowanie
dyscyplinarne.
Wygaśnięcie funkcji
Rzecznika
Dyscyplinarnego
Do
Rzecznika
Dyscyplinarnego
Ministra Sprawiedliwości
stosuje
się odpowiednio
przepisy
o rzecznikach dyscyplinarnych.
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§ 1. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie wyjaśniające na żądanie Prokuratora
Generalnego, właściwego prokuratora regionalnego lub okręgowego, a także z własnej
inicjatywy, po wstępnym ustaleniu okoliczności koniecznych do stwierdzenia znamion
przewinienia dyscyplinarnego, a także złożeniu przez prokuratora oświadczenia lub
wyjaśnień na piśmie, chyba że ich złożenie nie jest możliwe. W każdym przypadku
wszczęcia postępowania wyjaśniającego właściwy rzecznik niezwłocznie informuje o tym
rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, który może powierzyć dalsze
prowadzenie postępowania innemu rzecznikowi. Postępowanie wyjaśniające powinno być
ukończone w terminie 30 dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez rzecznika
dyscyplinarnego.
§ 2. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli nie zachodzą
podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wydaje
postanowienie o odmowie jego wszczęcia. Odpis postanowienia doręcza się Prokuratorowi
Generalnemu oraz organowi, który żądał podjęcia czynności dyscyplinarnych.
§ 3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 2, organowi,
który żądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego, służy odwołanie do sądu
dyscyplinarnego. Odwołanie nie przysługuje, jeżeli Prokurator Generalny wniósł sprzeciw.
§ 4. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzą podstawy
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zastępca rzecznika dyscyplinarnego zwraca
się do Prokuratora Generalnego o wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego spoza okręgu
regionalnego, w którym pełni służbę prokurator, w stosunku do którego prowadzone było
postępowanie wyjaśniające, do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.
Wyznaczony rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne.
§ 5. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych o popełnienie przewinienia
dyscyplinarnego zawierającego znamiona przestępstwa ujawnienia informacji z
postępowania karnego stanowiących informacje niejawne o klauzuli tajności „poufne”,
„tajne” lub „ściśle tajne” rzecznik dyscyplinarny, w trakcie prowadzonego postępowania
dyscyplinarnego,
może powołać
biegłego
w celu zastosowania
wobec
prokuratora
§
1. Rzecznik dyscyplinarny
wszczyna
postępowanie
wyjaśniające
na żądanie
Prokuratora
Generalnego, właściwego prokuratora regionalnego lub okręgowego, a także z własnej
inicjatywy, po wstępnym ustaleniu okoliczności koniecznych do stwierdzenia znamion
przewinienia dyscyplinarnego, a także złożeniu przez prokuratora oświadczenia lub
wyjaśnień na piśmie, chyba że ich złożenie nie jest możliwe. W każdym przypadku
wszczęcia postępowania wyjaśniającego właściwy rzecznik niezwłocznie informuje o tym
rzecznika dyscyplinarnego Prokuratora Generalnego, który może powierzyć dalsze
prowadzenie postępowania innemu rzecznikowi. Postępowanie wyjaśniające powinno być
ukończone w terminie 30 dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez rzecznika
dyscyplinarnego.
§ 2. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli nie zachodzą
podstawy do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wydaje
postanowienie o odmowie jego wszczęcia. Odpis postanowienia doręcza się Prokuratorowi
Generalnemu oraz organowi, który żądał podjęcia czynności dyscyplinarnych.
§ 3. W terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia, o którym mowa w § 2, organowi,
który żądał wszczęcia postępowania wyjaśniającego, służy odwołanie do sądu
dyscyplinarnego. Odwołanie nie przysługuje, jeżeli Prokurator Generalny wniósł sprzeciw.
§ 4. Po przeprowadzeniu postępowania, o którym mowa w § 1, jeżeli zachodzą podstawy
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, zastępca rzecznika dyscyplinarnego zwraca
się do Prokuratora Generalnego o wyznaczenie rzecznika dyscyplinarnego spoza okręgu
regionalnego, w którym pełni służbę prokurator, w stosunku do którego prowadzone było
postępowanie wyjaśniające, do przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.
Wyznaczony rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie dyscyplinarne.
§ 5. W celu ograniczenia kręgu osób podejrzanych o popełnienie przewinienia
dyscyplinarnego zawierającego znamiona przestępstwa ujawnienia informacji z
postępowania karnego stanowiących informacje niejawne o klauzuli tajności „poufne”,
„tajne”
„ściśle tajne”
rzecznik
dyscyplinarny,
w dyscyplinarnej
trakcie prowadzonego
postępowania
§
1. Polub
wpłynięciu
wniosku
o rozpoznanie
sprawy
przewodniczący
składu
orzekającego sądu dyscyplinarnego wyznacza rozprawę, chyba że wystarczające jest
wyznaczenie posiedzenia.
§ 2. Pomiędzy dniem wpływu wniosku a terminem rozprawy nie powinno upłynąć więcej niż
30 dni.
§ 3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub
jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy, chyba że sąd dyscyplinarny uzna ich
obecność za niezbędną.
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§ 1. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród prokuratorów, sędziów, adwokatów i
radców prawnych także na etapie postępowania dyscyplinarnego prowadzonego przez
rzecznika dyscyplinarnego.
§ 2. Ustanowienie lub zmiana obrońcy nie może stać się przyczyną przerwania lub
odroczenia rozprawy.
§ 3. Jeżeli obwiniony nie może brać udziału w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym
z powodu choroby, przewodniczący sądu dyscyplinarnego albo sąd dyscyplinarny
wyznacza, na uzasadniony wniosek obwinionego, obrońcę z urzędu spośród adwokatów
lub radców prawnych. We wniosku obwiniony jest obowiązany wykazać, w szczególności
poprzez złożenie zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, że jego stan
zdrowia uniemożliwia mu udział w postępowaniu dyscyplinarnym.
§ 4. W wyjątkowych przypadkach, gdy z okoliczności wynika, że niezłożenie wniosku, o
którym mowa w § 3, nastąpiło z przyczyn niezależnych od obwinionego, obrońcę z urzędu
można wyznaczyć bez wniosku obwinionego.
§ 5. Po ustaniu niemożności wzięcia udziału w postępowaniu dyscyplinarnym przez
obwinionego, przewodniczący sądu dyscyplinarnego albo sąd dyscyplinarny zwalnia
obrońcę z jego obowiązków, chyba że ujawniły się inne okoliczności uzasadniające udział
obrońcy w postępowaniu.
§ 1. Sąd dyscyplinarny, uznając na podstawie materiału zebranego przez rzecznika
dyscyplinarnego, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, a
wystarczające będzie wymierzenie kar określonych w art. 142 § 1 pkt 1–3, może wydać
wyrok nakazowy.
§ 2. Wyrok nakazowy wydaje sąd dyscyplinarny w składzie jednoosobowym.
§ 3. Od wyroku nakazowego Prokuratorowi Generalnemu, obwinionemu i rzecznikowi
dyscyplinarnemu służy sprzeciw.
§ 4. Sprzeciw wnosi się do sądu dyscyplinarnego, który wydał wyrok nakazowy, w terminie
zawitym 7 dni od dnia jego doręczenia.
Dowody uzyskane do celów postępowania karnego w trybie określonym w art. 13_168b,
art. 13_237 lub art. 13_237a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania
karnego lub uzyskane w wyniku stosowania kontroli operacyjnej mogą zostać wykorzystane
w postępowaniu dyscyplinarnym.
W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku służbowego prokuratora w toku
postępowania dyscyplinarnego postępowanie to toczy się nadal. Jeżeli obwiniony podjął
pracę w organach administracji publicznej, urzędzie obsługującym organ administracji
publicznej, Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, jako adwokat, radca prawny
albo notariusz, sąd przesyła orzeczenie odpowiednio właściwemu organowi administracji
publicznej, kierownikowi urzędu, Prezesowi Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, Naczelnej Radzie Adwokackiej lub Krajowej Radzie Radców Prawnych albo
Krajowej Radzie Notarialnej.
§ 1. Uzasadnienie orzeczenia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym
sporządza się na piśmie na wniosek Prokuratora Generalnego, rzecznika dyscyplinarnego
lub obwinionego w terminie 21 dni od dnia jego otrzymania. W szczególnie uzasadnionych
przypadkach przewodniczący tego sądu może przedłużyć termin sporządzenia
uzasadnienia na czas określony.
§ 2. Termin do złożenia wniosku, o którym mowa w § 1, wynosi 7 dni od dnia ogłoszenia
orzeczenia.
§ 3. Uzasadnienie orzeczenia wydanego przez Sąd Dyscyplinarny przy Prokuratorze
Generalnym podpisuje członek składu orzekającego pełniący funkcję sprawozdawcy. W
przypadku zgłoszenia zdania odrębnego uzasadnienie podpisują wszyscy członkowie
składu orzekającego.
§ 4. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem doręcza się wnioskodawcy oraz Prokuratorowi
Generalnemu.
§ 1. Prawomocny wyrok skazujący sądu dyscyplinarnego podaje się do wiadomości
publicznej.
§ 2. Sąd dyscyplinarny może odstąpić od podania wyroku do wiadomości publicznej, jeżeli
jest to zbędne dla realizacji celów postępowania dyscyplinarnego lub konieczne dla
ochrony słusznego interesu prywatnego.
§ 3. Prawomocny wyrok uniewinniający sądu dyscyplinarnego podaje się do wiadomości
publicznej na wniosek obwinionego prokuratora złożony do sądu dyscyplinarnego pierwszej
instancji, nie później niż przed upływem 14 dni od dnia uprawomocnienia się wyroku.
§ 4. Wyrok sądu dyscyplinarnego podaje się do wiadomości publicznej poprzez
zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Zamieszczeniu podlega
sentencja wyroku, z wyłączeniem danych dotyczących tożsamości osoby fizycznej lub innej
osoby, jeżeli jest to konieczne dla ochrony słusznych interesów tych osób.
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§ 1. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji przysługuje odwołanie
Prokuratorowi Generalnemu, Prokuratorowi Krajowemu, obwinionemu i rzecznikowi
dyscyplinarnemu. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie 2 miesięcy od dnia jego
wniesienia do sądu dyscyplinarnego drugiej instancji.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 5. Prokuratorowi Generalnemu doręcza się orzeczenie wraz z uzasadnieniem w każdym
przypadku, gdy uzasadnienie zostało sporządzone.

§ 1. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej instancji kasacja nie przysługuje.
§ 2. Od orzeczenia sądu dyscyplinarnego drugiej instancji służy odwołanie do innego
składu tego sądu, jeżeli orzeczeniem sądu dyscyplinarnego drugiej instancji obwinionemu
wymierzono karę dyscyplinarną, pomimo wydania w tej sprawie przez sąd dyscyplinarny
pierwszej instancji orzeczenia uniewinniającego lub umarzającego postępowanie
dyscyplinarne.
§ 3. Termin do wniesienia odwołania, o którym mowa w § 2, wynosi 30 dni od dnia
doręczenia orzeczenia. Do postępowania w sprawie odwołania do innego składu sądu
dyscyplinarnego drugiej instancji stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania
przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji.
§ 4. Po bezskutecznym upływie terminu do wniesienia odwołania, o którym mowa w § 2,
orzeczenie sądu dyscyplinarnego drugiej instancji staje się prawomocne.
§ 1. Przewodniczący sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji przesyła niezwłocznie odpis
prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalnemu w celu
wykonania orzeczenia.
§ 2. (uchylony)
§ 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazującego na karę dyscyplinarną oraz orzeczenia,
o którym mowa w art. 142 § 5, dołącza się do akt osobowych prokuratora.
§ 2. Po upływie:
1) 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia skazującego na karę przewidzianą
w art. 142 § 1 pkt 1 lub orzeczenia, o którym mowa w art. 142 § 5,
2) 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia skazującego na karę przewidzianą
w art. 142 § 1 pkt 2–4
– Prokurator Generalny, na wniosek prokuratora, zarządza usunięcie odpisu orzeczenia z
akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wydano przeciwko niemu innego orzeczenia
skazującego. Usunięcie z akt osobowych odpisu orzeczenia dotyczącego zastępcy
Prokuratora Generalnego zarządza, na jego wniosek, Prokurator Generalny, jeżeli w tym
okresie nie wydano przeciwko temu prokuratorowi innego orzeczenia skazującego.
Prokurator Generalny ma wgląd w czynności Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze
Generalnym, może zwracać uwagę na stwierdzone uchybienia, żądać wyjaśnień oraz
usunięcia skutków uchybienia; czynności te nie mogą wkraczać w dziedzinę, w której
członkowie Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym są niezawiśli.
§ 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych sąd
dyscyplinarny wymierza karę za poszczególne przewinienia dyscyplinarne, a następnie
karę łączną.
§ 2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady:
1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany;
2) kary upomnienia i nagany podlegają łączeniu z innymi karami, przy czym jako
karę łączną wymierza się wówczas karę surowszą, przewidzianą w art. 142 § 1 pkt 3, 4 lub
5;
3) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze wydalenia
ze służby prokuratorskiej, wymierza się tę karę, jako karę łączną.
§ 3. W przypadku, gdy obwiniony popełnił dwa lub więcej przewinień dyscyplinarnych,
zanim zapadło pierwsze, choćby nieprawomocne, orzeczenie co do któregokolwiek z nich,
na wniosek ukaranego wydaje się orzeczenie łączne, o ile orzeczone kary podlegają
łączeniu według zasad przewidzianych w § 2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie:
1) do postępowania dyscyplinarnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia
6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego oraz części ogólnej ustawy z dnia 6
czerwca 1997 r. – Kodeks karny, z uwzględnieniem odrębności wynikających z charakteru
postępowania dyscyplinarnego.
2) (uchylony)
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§ 1. Do asesorów prokuratury stosuje się odpowiednio:
1) przepisy dotyczące prokuratorów, z wyłączeniem art. 106 § 7, art. 107 § 1, art.
108, art. 117, art. 124 § 2–8, art. 126 i art. 127;
2) przepis art. 41_85 § 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów
powszechnych.
§ 1a. Prokurator Generalny może mianować asesorem prokuratury osobę, która spełnia
warunki określone w art. 75 § 1 pkt 1–5 i 8, zdała egzamin adwokacki lub radcowski i:
1) przez co najmniej rok była zatrudniona na stanowisku asystenta prokuratora lub
asystenta sędziego lub wykonywała czynności związane z tworzeniem lub stosowaniem
prawa w urzędach obsługujących organy państwowe lub
2) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych.
§ 2. Wysokość wynagrodzenia zasadniczego asesora prokuratury wynosi 80%
wynagrodzenia zasadniczego prokuratora prokuratury rejonowej w stawce pierwszej,
powiększonego o należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego.
§ 3. Prokurator Generalny może zwolnić asesora prokuratury ze służby z zachowaniem
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przepis art. 93 § 2 stosuje się odpowiednio.
§ 1. Asystent prokuratora, który ukończył wyższe studia prawnicze i uzyskał tytuł magistra,
po przepracowaniu 5 lat na tym stanowisku może przystąpić do egzaminu
prokuratorskiego. Asystent prokuratora, który złożył egzamin notarialny, adwokacki lub
radcowski, może przystąpić do egzaminu prokuratorskiego po przepracowaniu 4 lat na
stanowisku asystenta prokuratora. Wniosek o dopuszczenie do egzaminu prokuratorskiego
asystent prokuratora zgłasza dyrektorowi Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury na 3
miesiące przed terminem egzaminu, uiszczając wymaganą opłatę. W przypadku złożenia
przez asystenta prokuratora, nie później niż 14 dni przed terminem egzaminu
prokuratorskiego, pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od udziału w egzaminie, dyrektor
Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, na wniosek kandydata, zwraca 2/3 uiszczonej
opłaty.
§ 1a. O złożeniu wniosku o dopuszczenie do egzaminu prokuratorskiego asystent
prokuratora niezwłocznie zawiadamia Prokuratora Krajowego.
§ 2. Do asystentów prokuratorów przepis art. 98 stosuje się odpowiednio.
Ponawiane skargi lub wnioski w sprawach już wyjaśnionych, niezawierające nowych
okoliczności, pozostawia się bez rozpoznania o czym należy pouczyć wnoszącego przy
pierwszej odpowiedzi na skargę lub wniosek.
§ 1. Prokurator Generalny przetwarza dane osobowe prokuratorów, prokuratorów w stanie
spoczynku, asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów, urzędników i innych
pracowników powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a także kandydatów
na te stanowiska w celu i w zakresie niezbędnym dla prawidłowego wykonywania zadań
wynikających z obowiązujących przepisów.
§ 2. (uchylony)
§ 1. Do pełnienia urzędu na stanowisku asesora sądowego może być powołany ten, kto
ukończył 30 lat i spełnia wymagania:
1) o których mowa w art. 6 § 1 pkt 1–4 i 6;
2) przez co najmniej cztery lata pozostawał na stanowisku sędziego, prokuratora lub
prezesa, wiceprezesa, lub radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo co
najmniej przez cztery lata wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza albo
przez sześć lat pozostawał w instytucjach publicznych na stanowiskach związanych ze
stosowaniem lub tworzeniem prawa administracyjnego.
§ 2. Wymagania, o których mowa w § 1 pkt 2, nie dotyczą osób z tytułem naukowym
profesora lub ze stopniem naukowym doktora habilitowanego nauk prawnych.
§ 2a. O wolnych stanowiskach asesorskich Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego
obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
§ 3. Kandydaturę na stanowisko asesora sądowego zgłasza się prezesowi właściwego
wojewódzkiego sądu administracyjnego.
§ 4. Prezes właściwego wojewódzkiego sądu administracyjnego, po stwierdzeniu spełnienia
przez kandydata warunków i wymogów, o których mowa w § 1 i 2, przekazuje zgłoszenie
Prezesowi Naczelnego Sądu Administracyjnego.
§ 5. Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, po zasięgnięciu opinii kolegium sądu,
przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydaturę na stanowisko asesora sądowego
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§ 1. Zgromadzenie ogólne składa się z sędziów wojewódzkiego sądu administracyjnego.
§ 1a. W zgromadzeniu ogólnym mogą uczestniczyć asesorzy sądowi, bez prawa udziału w
głosowaniu.
§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego jest prezes wojewódzkiego sądu
administracyjnego, który zwołuje zgromadzenie ogólne co najmniej raz w roku.
§ 3. Do podjęcia uchwał zgromadzenia ogólnego wymagana jest obecność przynajmniej
połowy liczby jego członków. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
§ 4. Zgromadzenie ogólne:
1) rozpatruje informację prezesa wojewódzkiego sądu administracyjnego o rocznej
działalności sądu;
2) przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa kandydatów na stanowiska sędziów
wojewódzkiego sądu administracyjnego;
3) wyraża opinię w sprawie powołania lub odwołania prezesa wojewódzkiego sądu
administracyjnego oraz opinię w sprawie powołania lub odwołania wiceprezesa
wojewódzkiego sądu administracyjnego;
4) ustala skład liczbowy kolegium sądu oraz wybiera jego członków i dokonuje zmian w
jego składzie;
5) (uchylony)
6) (uchylony)
7) rozpatruje i opiniuje inne sprawy przedłożone przez prezesa wojewódzkiego sądu
administracyjnego lub zgłoszone przez członków zgromadzenia ogólnego.
§ 1. Na stanowisku asystenta sędziego, do samodzielnego wykonywania czynności
administracji sądowej oraz czynności przygotowania spraw sądowych do ich rozpoznania,
może być zatrudniony ten, kto spełnia wymagania określone w art. 6 § 1 pkt 1-3.
§ 2. Na stanowisku starszego asystenta sędziego może być zatrudniony asystent sędziego,
który zajmował stanowisko asystenta sędziego przez co najmniej pięć lat i uzyskiwał
pozytywne okresowe oceny kwalifikacyjne.
§ 1. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do wojewódzkich sądów administracyjnych
oraz sędziów, asesorów sądowych, starszych referendarzy sądowych, referendarzy
sądowych, starszych asystentów sędziów, asystentów sędziów stosuje się odpowiednio
przepisy o ustroju sądów powszechnych, z tym że:
1) przepisów dotyczących systemu teleinformatycznego obsługującego
postępowanie w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu
powszechnego albo asesora sądowego nie stosuje się;
2) do wynagrodzeń sędziów stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
wynagrodzeń sędziów sądu apelacyjnego;
3) wynagrodzenie zasadnicze asesora sądowego odpowiada wynagrodzeniu
zasadniczemu sędziego sądu okręgowego według stawki czwartej, powiększonemu o
należną składkę z tytułu ubezpieczenia społecznego;
4) do postępowania w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku
asesora sądowego stosuje się odpowiednio przepisy o postępowaniu w przedmiocie
powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu powszechnego.
§ 2. W sprawach nieuregulowanych w ustawie do urzędników i innych pracowników
wojewódzkich sądów administracyjnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998
r.
o pracownikach
sądów
i prokuratury
(Dz. U. z 2017
r. poz.
246 i 1139).
§ 1.
Zadania z zakresu
wymiaru
sprawiedliwości
wykonują
sędziowie.
§ 1a. W sądach rejonowych zadania z zakresu wymiaru sprawiedliwości wykonują także
asesorzy sądowi, z wyłączeniem:
1) stosowania tymczasowego aresztowania w postępowaniu przygotowawczym
wobec zatrzymanego przekazanego do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie
tymczasowego aresztowania;
2) rozpoznawania zażaleń na postanowienia o odmowie wszczęcia śledztwa lub
dochodzenia, na postanowienia o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia i na postanowienia
o umorzeniu dochodzenia i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw;
3) rozstrzygania spraw, o których mowa w art. 12 pkt 3.
§ 2. Zadania z zakresu ochrony prawnej, inne niż wymiar sprawiedliwości, wykonują w
sądach referendarze sądowi i starsi referendarze sądowi. Ilekroć w przepisach jest mowa o
referendarzach sądowych, rozumie się przez to także starszych referendarzy sądowych.
§ 2a. Zadania, o których mowa w § 2, mogą wykonywać asesorzy sądowi. Zadania te mogą
wykonywać również sędziowie, jeżeli ich wykonywanie przez referendarzy sądowych lub
asesorów sądowych nie jest możliwe.
§ 3. (uchylony)
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§ 1. Sądy dzielą się na wydziały.
§ 2. Wydziałem kieruje przewodniczący wydziału, którym jest prezes albo wiceprezes sądu
lub inny sędzia. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, biorąc pod uwagę racjonalne
wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia
zadaniami, funkcję przewodniczącego wydziału można powierzyć asesorowi sądowemu.
§ 2a. Przewodniczącym wydziału ksiąg wieczystych, wydziału gospodarczego do spraw
rejestru zastawów oraz wydziału gospodarczego do spraw Krajowego Rejestru Sądowego
jest referendarz sądowy.
§ 3. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza prezes sądu. Przed powierzeniem
funkcji przewodniczącego wydziału w sądzie apelacyjnym prezes sądu zasięga opinii
kolegium sądu apelacyjnego. Przed powierzeniem funkcji przewodniczącego wydziału w
sądzie okręgowym i rejonowym prezes sądu zasięga opinii kolegium sądu okręgowego.
§ 3a. Funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na czas określony, nie dłuższy niż
trzy lata. Zwolnienie z funkcji przewodniczącego wydziału, przed upływem tego okresu,
może nastąpić po zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu. Przed zasięgnięciem
opinii prezes sądu poucza o możliwości złożenia wyjaśnień na piśmie, w terminie siedmiu
dni od dnia otrzymania pouczenia. Posiedzenie kolegium odbywa się nie wcześniej niż po
wpłynięciu wyjaśnień lub bezskutecznym upływie terminu do ich złożenia.
§ 3b. W przypadku łączenia funkcji przewodniczącego wydziału z funkcją prezesa albo
wiceprezesa sądu, funkcję przewodniczącego wydziału powierza się na okres
odpowiadający
kadencji
prezesa
albowydziały:
wiceprezesa sądu.
W
sądzie rejonowym
można
tworzyć
1) cywilny - do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego,
spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób
uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;
2) karny - do spraw z zakresu prawa karnego;
3) rodzinny i nieletnich - do spraw z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego,
spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich, leczenia osób
uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i psychotropowych oraz spraw
należących do sądu opiekuńczego na podstawie odrębnych ustaw;
4) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych - do
spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych;
5) gospodarczy - do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych
ustaw;
6) ksiąg wieczystych - do prowadzenia ksiąg wieczystych.

§ 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego,
spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków
odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie
odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich;
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą
oświadczeń lustracyjnych.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 4a. W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział:
1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw
odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych;
2) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych
ustaw;
3) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – do spraw
związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i
internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Celno-Skarbową i Biuro Nadzoru Wewnętrznego.
§ 4b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz
spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego
należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, należących do
właściwości sądu okręgowego, w którym nie utworzono odrębnego wydziału do tych spraw,
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§ 1. Sąd okręgowy dzieli się na wydziały:
1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i opiekuńczego,
spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków
odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na podstawie
odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych nieletnich;
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą
oświadczeń lustracyjnych.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 4a. W sądzie okręgowym może zostać utworzony wydział:
1) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do spraw
odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych;
2) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych
ustaw;
3) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – do spraw
związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i
internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i Biuro
Nadzoru Wewnętrznego.
§ 4b. Rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych oraz
spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego
należących
dookręgowym
sądu gospodarczego
na podstawie
§
1. W sądzie
można tworzyć
wydziały:odrębnych ustaw, należących do
1) cywilny – do spraw z zakresu prawa cywilnego, prawa rodzinnego i
opiekuńczego, spraw dotyczących leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od
środków odurzających i psychotropowych, spraw należących do sądu opiekuńczego na
podstawie odrębnych ustaw oraz spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych
nieletnich;
2) karny – do spraw z zakresu prawa karnego oraz spraw zgodności z prawdą
oświadczeń lustracyjnych;
3) pracy, ubezpieczeń społecznych albo pracy i ubezpieczeń społecznych – do
spraw odpowiednio z zakresu prawa pracy lub z zakresu ubezpieczeń społecznych;
4) gospodarczy – do spraw gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa
gospodarczego i cywilnego należących do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych
ustaw;
5) kontroli danych telekomunikacyjnych, pocztowych i internetowych – do spraw
związanych z kontrolą pozyskiwania danych telekomunikacyjnych, pocztowych i
internetowych przez Policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Straż Graniczną,
Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służbę Ochrony Państwa, Służbę Celno-Skarbową i Biuro
Nadzoru Wewnętrznego.
§ 2. Minister Sprawiedliwości, w drodze zarządzenia, wskazuje wydział sądu okręgowego
rozpoznający
środki odwoławcze
w elektronicznym
postępowaniu
upominawczym.
Minister
Sprawiedliwości,
po zasięgnięciu
opinii Krajowej
Rady Sądownictwa,
w drodze
rozporządzeń:
1) tworzy i znosi sądy oraz ustala ich siedziby, obszary właściwości i zakres
rozpoznawanych przez nie spraw,
2) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw z zakresu
prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z właściwości lub części obszarów właściwości
innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a jednemu sądowi
rejonowemu – rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych
z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów rejonowych, działających w
tym samym okręgu sądowym,
3) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw
gospodarczych oraz innych spraw z zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących
do sądu gospodarczego na podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów
właściwości innych sądów okręgowych, działających na obszarze tej samej apelacji, a
jednemu sądowi rejonowemu – rozpoznawanie spraw gospodarczych oraz innych spraw z
zakresu prawa gospodarczego i cywilnego, należących do sądu gospodarczego na
podstawie odrębnych ustaw, z właściwości lub części obszarów właściwości innych sądów
rejonowych,
4) może przekazać jednemu sądowi okręgowemu rozpoznawanie spraw zgodności z
prawdą oświadczeń lustracyjnych z właściwości innych sądów okręgowych, działających na
obszarze tej samej apelacji,
5) może przekazać jednemu sądowi rejonowemu rozpoznawanie spraw z zakresu
prawa rodzinnego i opiekuńczego, spraw dotyczących demoralizacji i czynów karalnych
nieletnich, leczenia osób uzależnionych od alkoholu oraz od środków odurzających i
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§ 1. Prezes sądu apelacyjnego w sądzie apelacyjnym po zasięgnięciu opinii kolegium sądu
apelacyjnego, prezes sądu okręgowego w sądzie okręgowym po zasięgnięciu opinii
kolegium sądu okręgowego a prezes sądu rejonowego w sądzie rejonowym po
zasięgnięciu opinii kolegium właściwego sądu okręgowego ustalają, najpóźniej do końca
listopada każdego roku, podział czynności, który określa:
1) przydział sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych do wydziałów
sądu,
2) zakres obowiązków sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych i
sposób ich uczestniczenia w przydziale spraw,
3) plan dyżurów oraz zastępstw sędziów, asesorów sądowych i referendarzy
sądowych
– przy uwzględnieniu specjalizacji sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w
rozpoznawaniu poszczególnych rodzajów spraw, konieczności zapewnienia właściwego
rozmieszczenia sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych w wydziałach sądu i
równomiernego rozłożenia ich obowiązków oraz potrzeby zagwarantowania sprawnego
postępowania sądowego.
§ 1a. Asesorów sądowych przydziela się do wydziałów, zgodnie z wyborem dokonanym w
trybie art. 327_33a ust. 5 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa
i Prokuratury (Dz. U. z 2017 r. poz. 146 i 1139).
§ 2. Do wydziału ksiąg wieczystych oraz wydziału gospodarczego do spraw rejestru
zastawów przydziela się wyłącznie referendarzy sądowych, chyba że nie jest to możliwe.
§ 3. Jeżeli do wydziałów, o których mowa w § 2, przydzielono wyłącznie referendarzy
sądowych, czynności, do których referendarze nie są uprawnieni, włącza się do zakresu
obowiązków sędziów i asesorów sądowych orzekających w innych wydziałach.
§ 4. Prezes sądu może ustalić nowy podział czynności w całości lub części w każdym
czasie, jeżeli przemawiają za tym względy, o których mowa w § 1. W przypadku asesorów
sądowych, o których mowa w § 1a, zmiana zakresu obowiązków skutkująca przeniesieniem
do innego wydziału sądu jest możliwa w przypadkach szczególnie uzasadnionych, nie
wcześniej jednak niż po upływie roku służby i tylko raz.
§ 1. Prezes i wiceprezes sądu mogą być odwołani przez Ministra Sprawiedliwości w toku
kadencji w przypadku:
1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
2) gdy dalszego pełnienia funkcji nie da się pogodzić z innych powodów z dobrem
wymiaru sprawiedliwości;
3) stwierdzenia szczególnie niskiej efektywności działań w zakresie pełnionego
nadzoru administracyjnego lub organizacji pracy w sądzie lub sądach niższych;
4) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 2. Odwołanie prezesa albo wiceprezesa sądu następuje po zasięgnięciu opinii kolegium
właściwego sądu. Zamiar odwołania, wraz z pisemnym uzasadnieniem, Minister
Sprawiedliwości przedstawia kolegium właściwego sądu w celu uzyskania opinii.
§ 3. Występując o opinię, o której mowa w § 2, Minister Sprawiedliwości może zawiesić
prezesa albo wiceprezesa sądu w pełnieniu czynności. Przepis art. 22b § 2 stosuje się
odpowiednio.
§ 4. Kolegium właściwego sądu wyraża opinię, o której mowa w § 2, po wysłuchaniu
prezesa albo wiceprezesa sądu, którego dotyczy zamiar odwołania. Osoba, której dotyczy
zamiar odwołania, nie uczestniczy w głosowaniu nad opinią, nawet jeśli jest członkiem
kolegium właściwego sądu.
§ 5. Pozytywna opinia kolegium właściwego sądu upoważnia Ministra Sprawiedliwości do
odwołania jego prezesa albo wiceprezesa. Niewydanie opinii w terminie trzydziestu dni od
dnia przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru odwołania prezesa albo
wiceprezesa sądu nie stoi na przeszkodzie odwołaniu.
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§ 1. Kolegium sądu apelacyjnego składa się z pięciu członków, wybieranych przez zebranie
sędziów sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu
apelacyjnego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; do ważności wyborów
wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich członków zebrania.
§ 1a. Każdemu z sędziów biorących udział w wyborach, o których mowa w § 1, przysługuje
jeden głos. W skład kolegium wybrani zostają sędziowie, którzy uzyskali największą liczbę
głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na co najmniej dwóch kandydatów,
pierwszeństwo przysługuje sędziemu z najdłuższym stażem pracy na stanowisku sędziego.
§ 2. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego
nieobecności – najstarszy służbą członek kolegium.
§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata.
§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność
co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu nie
bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w
sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby
głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.
§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków
kolegium sądu apelacyjnego.
§ 6. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej
inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.
§ 7. W posiedzeniach kolegium sądu apelacyjnego uczestniczy z głosem doradczym
dyrektor sądu apelacyjnego w przypadku, o którym mowa w art. 29, <i>kolegium sądu
apelacyjnego – kompetencje</i>, § 1 pkt 3.
§ 8. Kadencja członka kolegium wygasa przed jej upływem w przypadku:
1) rozwiązania
albo wygaśnięcia
stosunku
służbowego
sędziego;
§ 1. Kolegium
sądu apelacyjnego
składa
się z pięciu
członków,
wybieranych przez zebranie
sędziów sądu apelacyjnego spośród sędziów tego sądu, a także z prezesa sądu
apelacyjnego. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym; do ważności wyborów
wymagany jest udział w głosowaniu co najmniej połowy wszystkich członków zebrania.
§ 1a. Każdemu z sędziów biorących udział w wyborach, o których mowa w § 1, przysługuje
jeden głos. W skład kolegium wybrani zostają sędziowie, którzy uzyskali największą liczbę
głosów. W przypadku równej liczby głosów oddanych na co najmniej dwóch kandydatów,
pierwszeństwo przysługuje sędziemu z najdłuższym stażem pracy na stanowisku sędziego.
§ 2. Przewodniczącym kolegium sądu apelacyjnego jest prezes tego sądu, a w razie jego
nieobecności – najstarszy służbą członek kolegium.
§ 3. Kadencja kolegium sądu apelacyjnego trwa trzy lata.
§ 4. Uchwały zapadają większością głosów. Do podjęcia uchwał jest wymagana obecność
co najmniej połowy wszystkich członków kolegium sądu apelacyjnego. Prezes sądu nie
bierze udziału w podejmowaniu uchwał w przypadku wyrażania przez kolegium opinii w
sprawach, w których decyzje należą do jego kompetencji. W przypadku równej liczby
głosów, przesądza głos najstarszego służbą członka kolegium.
§ 5. Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków
kolegium sądu apelacyjnego.
§ 5a. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący kolegium może zarządzić
przeprowadzenie głosowania w trybie obiegowym.
§ 5b. W przypadku przeprowadzania głosowania w trybie obiegowym nie można zarządzić
głosowania tajnego.
§ 5c. Głosowanie w trybie obiegowym jest ważne, jeżeli w terminie wyznaczonym na
zajęcie stanowiska głos odda co najmniej połowa członków kolegium.
§ 5d. Głosowania w trybie obiegowym nie przeprowadza się, jeżeli sprzeciw zgłosi
chociażby jeden z członków kolegium.
§ 6. Kolegium sądu apelacyjnego zbiera się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak
niż raz na kwartał. Posiedzenia kolegium zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej
inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby członków kolegium.
§ 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z:
1) prezesa sądu okręgowego;
2) najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego;
3) przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego,
wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym
z każdego sądu rejonowego;
4) dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów
spośród sędziów tego sądu.
§ 2. Do kolegium sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28.
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§ 1. Kolegium sądu okręgowego składa się z:
1) prezesa sądu okręgowego;
2) najstarszego służbą wiceprezesa sądu okręgowego;
3) przedstawicieli sądów rejonowych z obszaru właściwości sądu okręgowego,
wybranych przez zebrania sędziów spośród sędziów danego sądu rejonowego, po jednym
z każdego sądu rejonowego;
4) dwóch przedstawicieli sądu okręgowego wybranych przez zebranie sędziów
spośród sędziów tego sądu.
§ 2. Do kolegium sądu okręgowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 28, z tym że
przewodniczącym kolegium sądu okręgowego jest prezes tego sądu, a w razie jego
nieobecności – najstarszy służbą wiceprezes sądu okręgowego.
§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji składa się z sędziów sądu apelacyjnego,
przedstawicieli sędziów sądów okręgowych działających na obszarze apelacji, w liczbie
odpowiadającej liczbie sędziów sądu apelacyjnego, oraz przedstawicieli sędziów sądów
rejonowych działających na obszarze apelacji, w tej samej liczbie. Liczbę przedstawicieli
sędziów poszczególnych sądów okręgowych oraz liczbę przedstawicieli sędziów sądów
rejonowych, działających w poszczególnych okręgach sądowych, ustala kolegium sądu
apelacyjnego, proporcjonalnie do liczby sędziów, odpowiednio, w danym sądzie
okręgowym lub w sądach rejonowych działających w danym okręgu.
§ 2. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji jest prezes sądu
apelacyjnego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni
najstarszy służbą wiceprezes sądu apelacyjnego.
§ 2a. Zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji, na którym ma być wyrażona opinia o
informacji rocznej o działalności sądów, o której mowa w art. 37h § 1, przewodniczy sędzia
wybrany na tym zgromadzeniu.
§ 3. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji są obowiązani brać udział w
posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie na podstawie art. 77 nie zwalnia członka
zgromadzenia od tego obowiązku.
§ 4. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji mogą brać
udział w posiedzeniach zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru.
§ 5. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów apelacji zapadają bezwzględną większością
głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 34 pkt 1 i 4, a ponadto
jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zgromadzenia.
§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów apelacji zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia
zgromadzenia zwołuje prezes sądu apelacyjnego z własnej inicjatywy lub na wniosek
kolegium sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków
zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia prezes
sądu apelacyjnego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę
kandydatów naogólne
stanowiska
sędziowskie,
jednocześnie
zarządza
wyłożenie
sporządzonych
Zgromadzenie
sędziów
apelacji realizuje
zadania
określone
w ustawach,
aw
szczególności:
1) opiniuje kandydatów na stanowiska sędziów sądu apelacyjnego oraz sędziów
sądów okręgowych, działających na obszarze apelacji;
2) (uchylony
3) wyraża opinię o informacji rocznej o działalności sądów, o której mowa w art. 37h
§ 1, sporządzonej przez prezesa sądu apelacyjnego;
4) wyraża opinię o rocznym sprawozdaniu, o którym mowa w art. 31a § 2.
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§ 1. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu składa się z sędziów sądu okręgowego oraz
przedstawicieli sędziów sądów rejonowych, działających w okręgu sądowym, w liczbie
odpowiadającej liczbie sędziów sądu okręgowego. Liczbę przedstawicieli sędziów
poszczególnych sądów rejonowych ustala kolegium sądu okręgowego, proporcjonalnie do
liczby sędziów w danym sądzie.
§ 2. (uchylony)
§ 3. (uchylony)
§ 4. Przewodniczącym zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu jest prezes sądu
okręgowego. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki przewodniczącego pełni
najstarszy służbą wiceprezes tego sądu.
§ 5. Członkowie zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu są obowiązani brać udział w
posiedzeniach zgromadzenia. Delegowanie do pełnienia czynności na podstawie art. 77
nie zwalnia członka zgromadzenia od tego obowiązku.
§ 6. Sędziowie niebędący członkami zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu mogą brać
udział w posiedzeniu tego zgromadzenia, bez prawa głosu i wyboru.
§ 7. Uchwały zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu zapadają bezwzględną większością
głosów. Głosowanie jest tajne w sprawach, o których mowa w art. 33 § 7 i art. 58 § 2, a
ponadto jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków zgromadzenia.
§ 8. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu zbiera się co najmniej raz w roku; posiedzenia
zgromadzenia zwołuje prezes sądu okręgowego z własnej inicjatywy lub na wniosek
prezesa sądu apelacyjnego, kolegium sądu okręgowego, jednej piątej liczby członków
zgromadzenia albo na wniosek Ministra Sprawiedliwości. O terminie zgromadzenia prezes
sądu okręgowego zawiadamia z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem,
przedstawiając planowany porządek obrad, a jeżeli w porządku obrad przewidziano ocenę
kandydatów na stanowiska sędziowskie, jednocześnie zarządza wyłożenie sporządzonych
ocen kwalifikacji kandydatów w sekretariacie prezesa sądu okręgowego oraz w
sekretariatach prezesów sądów rejonowych w okręgu sądowym, do zapoznania się przez
członków zgromadzenia ogólnego sędziów okręgu.
§ 8a.
Przedstawicieli
rejonowych
wybierają, na
okres tego
trzech
lat, zebrania
1. Zebranie
sędziówsędziów
danegosądów
sądu składa
się z wszystkich
sędziów
sądu.
Zebraniu
przewodniczy prezes sądu. W razie nieobecności prezesa sądu obowiązki
przewodniczącego zebrania pełni najstarszy służbą wiceprezes sądu, a jeżeli w sądzie nie
został powołany wiceprezes sądu – najstarszy służbą przewodniczący wydziału w tym
sądzie.
§ 1a. W zebraniu sędziów sądu rejonowego mogą uczestniczyć asesorzy sądowi tego
sądu, bez prawa udziału w głosowaniu.
§ 2. Zebranie sędziów danego sądu zwołuje prezes sądu z własnej inicjatywy lub na
wniosek jednej piątej liczby sędziów tego sądu.
§ 3. Zebranie sędziów danego sądu realizuje zadania określone w ustawach, wysłuchuje
informacji prezesa sądu o działalności sądu oraz wyraża opinię w tym zakresie.
§ 4. Uchwały zebrania sędziów danego sądu zapadają bezwzględną większością głosów.
Głosowanie jest tajne, jeżeli żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków
zebrania.
§ 1. Sędziego wizytatora w sądzie apelacyjnym powołuje prezes sądu apelacyjnego, a w
sądzie okręgowym – prezes sądu okręgowego, na okres czterech lat, spośród sędziów
posiadających co najmniej siedmioletni staż pracy na stanowisku sędziego. Przed
powołaniem sędziego wizytatora prezes właściwego sądu zasięga opinii Ministra
Sprawiedliwości.
§ 2. Przy wydawaniu opinii Minister Sprawiedliwości bierze pod uwagę także względy
organizacyjne, w szczególności potrzebę powoływania sędziego wizytatora w danym sądzie.
§ 3. Jeżeli Minister Sprawiedliwości w terminie trzydziestu dni od dnia przedstawienia przez
prezesa właściwego sądu zamiaru powołania sędziego wizytatora nie wyda opinii, uważa
się, że opinia jest pozytywna.
§ 4. (uchylony)
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§ 1. Minister Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa, określi, w
drodze rozporządzenia, regulamin wewnętrznego urzędowania sądów powszechnych
określający:
1) wewnętrzną organizację i porządek funkcjonowania sądów,
2) szczegółowe zasady przydziału spraw, w tym:
a) sposób dokonywania losowania spraw,
b) zasady ustalania składów wieloosobowych,
c) (uchylona)
d) zasady zmniejszenia przydziału spraw ze względu na pełnione funkcje i
usprawiedliwione nieobecności oraz podstawy czasowego wstrzymania przydziału spraw,
e) warunki uczestniczenia w przydziale tylko niektórych kategorii spraw rozpoznawanych
w wydziale,
f) zasady pełnienia dyżurów oraz rodzaje spraw podlegających przydzieleniu zgodnie z
planem dyżurów,
g) zasady sporządzania planu zastępstw oraz rodzaje czynności podejmowanych
zgodnie z planem zastępstw,
h) zasady podziału terytorialnego obszarów właściwości sądów opiekuńczych i nieletnich
oraz przydziału tych obszarów sędziom;
i) (uchylona)
3) sposób realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem Europejskiej Sieci
Sądowej w sprawach cywilnych i handlowych,
4) porządek czynności w sądach, porządek urzędowania organów sądów i
wykonywania zadań sędziów, asesorów sądowych i referendarzy sądowych pełniących
funkcje kierownicze, tok czynności administracyjnych w sprawach należących do
właściwości sądów, dopuszczalne systemy i rozkład czasu urzędowania, warunki i tryb
udostępniania
i przesyłania
i dokumentów
z akt
warunki
udostępniania
§
1. Organem właściwym
doakt
rozpatrzenia
skargi
luboraz
wniosku,
dotyczących
działalności
sądu, jest prezes sądu.
§ 2. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego,
organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub
wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym
do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.
§ 3. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu
rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego – prezes
sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego – Krajowa Rada
Sądownictwa.
§ 3a. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności zastępcy
rzecznika dyscyplinarnego sądu apelacyjnego lub zastępcy rzecznika dyscyplinarnego
sądu okręgowego jest Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, a skargi
dotyczącej działalności Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych –
Krajowa Rada Sądownictwa.
§ 3b. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności Rzecznika
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest Minister Sprawiedliwości.
§ 4. Prezes sądu apelacyjnego, w terminie do końca kwietnia każdego roku, informuje
Ministra
Sprawiedliwości
o nieprawidłowościach
stwierdzonych
w wyniku
skarg
Skarga, w
zakresie w jakim
zawiera wniosek o pociągnięcie
sędziego
lub rozpatrzenia
asesora
sądowego do odpowiedzialności dyscyplinarnej, podlega niezwłocznie przekazaniu
właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu. Rzecznik, po wstępnym ustaleniu okoliczności
podniesionych w skardze, może podjąć czynności wyjaśniające z własnej inicjatywy. O
sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ,
który przekazał mu skargę. W przypadku wszczęcia postępowania dyscyplinarnego i
złożenia wniosku o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej do sądu dyscyplinarnego, rzecznik
dyscyplinarny zawiadamia o tych czynnościach skarżącego. Przepisów art. 114 § 9, 11 i 13
nie stosuje się.
§ 1. W składzie sądu może brać udział tylko jeden sędzia innego sądu. Sędzia sądu
niższego nie może być przewodniczącym składu sądu, z wyłączeniem spraw
rozpoznawanych w składzie jednego sędziego i dwóch ławników albo w składzie jednego
sędziego.
§ 2. W tym samym składzie sądu nie mogą brać udziału osoby, o których mowa w art. 6.
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§ 1. Każdy, kto spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechnego, o
którym mowa w art. 55 § 2, może zgłosić swoją kandydaturę na jedno stanowisko
sędziowskie w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, o którym mowa w art. 20a §
4.
§ 1a. Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w sądzie
powszechnym nie może, do czasu zakończenia postępowania w sprawie powołania do
pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym, zgłosić swej
kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie Najwyższym, Naczelnym Sądzie
Administracyjnym ani wojewódzkim sądzie administracyjnym. Zgłoszenie kandydatury na
wolne stanowisko sędziowskie w tych sądach powoduje zakończenie postępowania w
sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w sądzie powszechnym.
§ 1b. Osoba, która zgłosiła swoją kandydaturę na wolne stanowisko sędziowskie w Sądzie
Najwyższym, Naczelnym Sądzie Administracyjnym albo wojewódzkim sądzie
administracyjnym, nie może, do czasu zakończenia postępowania w sprawie powołania do
pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim w tym sądzie, zgłosić swej kandydatury na
wolne stanowisko sędziowskie w sądzie powszechnym.
§ 2. Zgłoszenia kandydatury na wolne stanowisko sędziowskie oraz innych czynności w
toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim
kandydat dokonuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego to
postępowanie, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”, dostępnego na stronie
internetowej Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 3. Czynności w toku postępowania w sprawie powołania do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziowskim dokonane przez kandydata bez zachowania formy przewidzianej
ustawą nie wywołują skutków prawnych, jakie ustawa wiąże z ich dokonaniem.
§ 4. System teleinformatyczny prowadzi Minister Sprawiedliwości. Administratorami danych
osobowych
w systemie
są: Minister
Sprawiedliwości,
prezesi
§
1. Kandydat
na wolneteleinformatycznym
stanowisko sędziowskie,
który zajmuje
stanowisko
sędziego sądu
powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego, do
karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych kategorii, w
których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw – wykaz sygnatur
akt wszystkich spraw.
§ 2. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora, do
karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw, w których prowadził lub nadzorował
postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki zaskarżenia albo
występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a w przypadku mniejszej liczby
spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.
§ 3. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód adwokata lub radcy
prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt stu spraw sądowych różnych
kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli występował
w mniejszej liczbie spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze wskazaniem sądów, w
których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy wszystkich, jednak nie więcej niż stu,
opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub
tworzeniem prawa; starszy radca i radca Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej
dołączają ponadto opinię przełożonego.
§ 4. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód notariusza, do
karty zgłoszenia dołącza wykaz stu aktów notarialnych obejmujących różne kategorie
spraw, a jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę – wykaz wszystkich aktów.
§ 5. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który ma tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza
wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy
sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr
lub dorobku naukowego.
§ 6. (uchylony)
§ 7. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie zajmujący stanowisko sędziego albo
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§ 1. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko sędziego sądu
powszechnego, sędziego sądu administracyjnego albo sędziego sądu wojskowego, do
karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw sądowych różnych
kategorii, w których rozpoznawaniu brał udział, a w przypadku mniejszej liczby spraw –
wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.
§ 2. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który zajmuje stanowisko prokuratora, do
karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw, w których prowadził lub
nadzorował postępowanie przygotowawcze, sporządził akt oskarżenia lub środki
zaskarżenia albo występował przed sądem lub składał pisma procesowe, a w przypadku
mniejszej liczby spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw.
§ 3. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód adwokata lub radcy
prawnego albo zajmuje stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, do karty zgłoszenia dołącza wykaz sygnatur akt pięćdziesięciu spraw sądowych
różnych kategorii, w których występował w charakterze zastępcy procesowego, a jeżeli
występował w mniejszej liczbie spraw – wykaz sygnatur akt wszystkich spraw, ze
wskazaniem sądów, w których sprawy te toczyły się lub toczą, a także odpisy wszystkich,
jednak nie więcej niż pięćdziesięciu, opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych
w związku ze stosowaniem lub tworzeniem prawa; radca Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej dołącza ponadto opinię przełożonego.
§ 4. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który wykonuje zawód notariusza, do
karty zgłoszenia dołącza wykaz pięćdziesięciu aktów notarialnych obejmujących różne
kategorie spraw, a jeżeli sporządził mniejszą ich liczbę – wykaz wszystkich aktów.
§ 5. Kandydat na wolne stanowisko sędziowskie, który ma tytuł naukowy profesora lub
stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, do karty zgłoszenia dołącza
wykaz publikacji wraz z opiniami recenzentów, jeżeli były sporządzone, odpisy
sporządzonych opinii prawnych oraz charakterystykę osiągnięć w zakresie kształcenia kadr
lub dorobku naukowego.
§ 6. (uchylony)
§ 7.
na wolnekandydata
stanowisko
sędziowskiestanowisko
zajmujący sędziego
stanowisko
sędziego
albo
1. Kandydat
Ocena kwalifikacji
zajmującego
sądu
powszechnego,
sędziego sądu administracyjnego oraz sędziego sądu wojskowego obejmuje badanie
poziomu merytorycznego orzecznictwa oraz sprawności i efektywności podejmowanych
czynności i organizowania pracy przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu innych
powierzonych zadań lub funkcji, z uwzględnieniem stopnia obciążenia wykonywanymi
zadaniami i ich złożoności, realizacji procesu doskonalenia zawodowego, a także kultury
urzędowania, obejmującej kulturę osobistą i kulturę organizacji pracy oraz poszanowania
praw stron lub uczestników postępowania przy rozpoznawaniu spraw lub wykonywaniu
innych powierzonych zadań lub funkcji.
§ 2. Ocena kwalifikacji, o której mowa w § 1, jest dokonywana na podstawie badania akt co
najmniej piętnastu spraw różnych kategorii, wybranych losowo spośród wymienionych w
wykazie, o którym mowa w art. 57a § 1, a ponadto akt co najmniej dziesięciu innych spraw
różnych kategorii spoza wykazu wybranych przez sędziego dokonującego oceny, jak
również na podstawie danych ewidencjonowanych w sądach, w tym na potrzeby statystyki
sądowej.
§ 3. Sędzia dokonujący oceny kwalifikacji kandydata, o którym mowa w § 1, z urzędu
obejmuje badaniem także nieujęte w wykazie akta dziesięciu spraw niezakończonych,
przydzielonych kandydatowi do rozpoznania, w których od momentu pierwszej rejestracji
upłynął najdłuższy okres, a także akta wszystkich spraw, których referentem był kandydat,
w
których
okresie ostatnich
dwóch
lat poprzedzających
zgłoszenie
na wolne
stanowisko
§ 1.
Ocenawkwalifikacji
kandydata
wykonującego
zawód adwokata,
radcy
prawnego,
notariusza albo zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej jest dokonywana w oparciu o badanie jakości, sprawności, rzetelności i
terminowości dokonywanych czynności bądź jakości i rzetelności sporządzonych opinii
prawnych lub innych dokumentów sporządzonych w związku ze stosowaniem lub
tworzeniem prawa, a także podnoszenia kwalifikacji zawodowych i kultury urzędowania
obejmującej kulturę osobistą oraz sposób zachowania wobec uczestników postępowania i
współpracowników.
§ 2. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód adwokata lub radcy prawnego albo
zajmującego stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej jest
dokonywana na podstawie badania akt co najmniej dwudziestu pięciu spraw różnych
kategorii lub opinii prawnych i innych dokumentów sporządzonych w związku ze
stosowaniem lub tworzeniem prawa, wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie,
o którym mowa w art. 57a § 3. Przepis art. 57b § 4 stosuje się odpowiednio. Sędzia
dokonujący oceny kwalifikacji może objąć badaniem także akta spraw sądowych, w których
kandydat występował w charakterze zastępcy procesowego, a których nie ujęto w wykazie,
oraz zwracać się do prezesów sądów o wskazanie sygnatur i przedstawienie akt takich
spraw.
§ 3. Ocena kwalifikacji kandydata wykonującego zawód notariusza jest dokonywana na
podstawie badania co najmniej dwudziestu pięciu aktów notarialnych obejmujących różne
kategorie spraw wybranych losowo spośród wymienionych w wykazie, o którym mowa w
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§ 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;
5) ukończył 29 lat;
6) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski;
7) zajmując stanowisko asesora sądowego, pełnił obowiązki sędziego co najmniej
przez trzy lata.
§ 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
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, radcy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez trzy lata.
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 5. Na stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto zajmował jedno
ze stanowisk określonych w § 2 pkt 2-4 w okresie pięciu lat przed zgłoszeniem na wolne
stanowisko sędziowskie.
6. Na
(uchylony)
§ 1.
stanowisko sędziego sądu rejonowego może być powołany ten, kto:
1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
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;
5) ukończył 29 lat;
6) złożył egzamin sędziowski lub prokuratorski;
7) zajmując stanowisko asesora sądowego, pełnił obowiązki sędziego co najmniej
przez trzy lata.
§ 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
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, radcy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej - co najmniej przez trzy lata.
§ 3. (uchylony)
§ 4. (uchylony)
§ 5.
stanowisko
sędziego
sądurozwiązuje
rejonowego
byćprawa,
powołany
ten,
kto zajmował
1. Na
Stosunek
służbowy
sędziego
sięmoże
z mocy
jeżeli
sędzia
zrzekł sięjedno
urzędu. 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 zrzeczeniu się urzędu przez sędziego Minister
Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa i Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej.
§ 2. Prawomocny wyrok sądu dyscyplinarnego o złożeniu sędziego z urzędu oraz
prawomocne orzeczenie przez sąd środka karnego w postaci pozbawienia praw
publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sędziego pociąga za sobą, z mocy prawa,
utratę urzędu i stanowiska sędziego; stosunek służbowy sędziego wygasa z chwilą
uprawomocnienia się orzeczenia lub wyroku.
§ 3. Stosunek służbowy sędziego wygasa z dniem utraty przez niego obywatelstwa
polskiego.
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§ 1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 60 roku życia w przypadku
kobiety, a z dniem ukończenia 65 roku życia w przypadku mężczyzny, chyba że nie później
niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego
wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i
przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na
stanowisko sędziowskie.
§ 1a. (uchylony)
§ 1b. Minister Sprawiedliwości może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska
sędziego, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego
oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów. W przypadku
niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego
po ukończeniu przez niego wieku, o którym mowa w § 1, sędzia pozostaje na stanowisku
do czasu zakończenia tego postępowania.
§ 2. Sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do
uposażenia określonego w art. 100 § 2, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli
przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez
mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30
lat.1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 60 roku życia w przypadku
§
kobiety, a z dniem ukończenia 65 roku życia w przypadku mężczyzny, chyba że nie później
niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed ukończeniem tego
wieku oświadczy Ministrowi Sprawiedliwości wolę dalszego zajmowania stanowiska i
przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na
stanowisko sędziowskie.
§ 1a. (uchylony)
1b. Minister Sprawiedliwości może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska
sędziego, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego
oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami poszczególnych sądów. W przypadku
niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska sędziego
po ukończeniu przez niego wieku, o którym mowa w § 1, sędzia pozostaje na stanowisku
do czasu zakończenia tego postępowania.
§ 2. Sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do
uposażenia określonego w art. 100 § 2, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli
przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez
mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30
lat.1. Sędzia przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65 roku życia, chyba że nie
§
później niż na sześć miesięcy i nie wcześniej niż na dwanaście miesięcy przed
ukończeniem tego wieku oświadczy Krajowej Radzie Sądownictwa wolę dalszego
zajmowania stanowiska i przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze
względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach
określonych dla kandydata na stanowisko sędziowskie.
§ 1a. (uchylony)
§ 1b. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska
sędziego, jeżeli jest to uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości lub ważnym
interesem społecznym, w szczególności jeśli przemawia za tym racjonalne wykorzystanie
kadr sądownictwa powszechnego lub potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami
poszczególnych sądów. Uchwała Krajowej Rady Sądownictwa jest ostateczna. W
przypadku niezakończenia postępowania związanego z dalszym zajmowaniem stanowiska
sędziego po ukończeniu przez niego wieku, o którym mowa w § 1, sędzia pozostaje na
stanowisku do czasu zakończenia tego postępowania.
§ 2. Sędzia przechodzi na swój wniosek w stan spoczynku, z zachowaniem prawa do
uposażenia określonego w art. 100 § 2, po ukończeniu 55 lat przez kobietę, jeżeli
przepracowała na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 25 lat, a 60 lat przez
mężczyznę, jeżeli przepracował na stanowisku sędziego lub prokuratora nie mniej niż 30
lat.
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§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia
obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych:
1) w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych
wypadkach także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr
sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami
poszczególnych sądów,
2) w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej
Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej,
2a) w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na wniosek Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
2b) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych – na
wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych,
3) w Sądzie Najwyższym – na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo
Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do
sędziów delegowanych do tej izby,
4) w sądzie administracyjnym – na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego
– na czas określony, nie dłuższy niż 2 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 pełnienia
czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury.
§ 2b. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z pełnieniem czynności administracyjnych w
Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi
Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej albo urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§ 3. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego na jego wniosek do pełnienia
obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej.
§ 1. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego, za jego zgodą, do pełnienia
obowiązków sędziego lub czynności administracyjnych:
1) w innym sądzie równorzędnym lub niższym, a w szczególnie uzasadnionych
wypadkach także w sądzie wyższym, mając na względzie racjonalne wykorzystanie kadr
sądownictwa powszechnego oraz potrzeby wynikające z obciążenia zadaniami
poszczególnych sądów,
2) w Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej
Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego nadzorowanej,
2a) w Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na wniosek Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej,
2b) w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych – na
wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych,
3) w Sądzie Najwyższym – na wniosek Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo
Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w odniesieniu do
sędziów delegowanych do tej izby,
4) w sądzie administracyjnym – na wniosek Prezesa Naczelnego Sądu
Administracyjnego
– na czas określony, nie dłuższy niż 2 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 pełnienia
czynności lub prowadzenia zajęć szkoleniowych w Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury.
§ 2b. Sędzia nie może łączyć funkcji orzekania z pełnieniem czynności administracyjnych w
Ministerstwie Sprawiedliwości lub innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi
Sprawiedliwości, Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej albo urzędzie
obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych.
§ 3. Minister Sprawiedliwości może delegować sędziego na jego wniosek do pełnienia
obowiązków w międzynarodowej sędziowskiej organizacji pozarządowej.
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§ 1. Sędzia nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej bez
zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia
sędziego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne do
zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej na
pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności
niecierpiące zwłoki.
<u>(Art. 80 § 1 wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 02.04.2015 r. sygn. akt P
31/12 - w zakresie, w jakim nie obejmuje odpowiedzialności za złożenie niezgodnego z
prawdą oświadczenia lustracyjnego - został uznany za niezgodny z art. 181 Konstytucji
RP, (Dz. U. 2015.0.509) </u>
§ 2. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu apelacyjnego
właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać natychmiastowe
zwolnienie zatrzymanego sędziego. O fakcie zatrzymania sędziego prezes sądu
apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa, Ministra
Sprawiedliwości i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
§ 2a. Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej, jeżeli
nie pochodzi od prokuratora, powinien być sporządzony i podpisany przez adwokata albo
radcę prawnego będącego pełnomocnikiem.
§ 2b. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej
nie odpowiada warunkom formalnym pisma procesowego określonym w Kodeksie
postępowania karnego lub jest oczywiście bezzasadny, prezes sądu dyscyplinarnego
odmawia jego przyjęcia. Na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku przysługuje
zażalenie do sądu dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania wniosku.
<u>§ 2b zdanie pierwsze zdanie pierwsze rozumiane w ten sposób, że „oczywista
bezzasadność wniosku o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności
karnej” obejmuje także zagadnienie wymagające zasadniczej wykładni ustawy, utraciło moc
z dniem 3 listopada 2010 r.na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 27
października
2010 r. sędzia
sygn. akt
K 10/08 (Dz.
Nr 205, poz. 1364).</u>
§
1. Za wykroczenie
odpowiada
tylkoU.
dyscyplinarnie,
z zastrzeżeniem § 2.
§ 2. Sędzia może wyrazić zgodę na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej za
wykroczenia, o których mowa w § 3, w trybie określonym w tym przepisie.
§ 3. W przypadku popełnienia przez sędziego wykroczenia, o którym mowa w rozdziale XI
ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2015 r. poz. 1094, 1485,
1634 i 1707 oraz z 2017 r. poz. 966 i 1941), przyjęcie przez sędziego mandatu karnego
albo uiszczenie grzywny, w przypadku ukarania mandatem karnym zaocznym, o którym
mowa w art. 16_98 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w
sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.), stanowi oświadczenie o
wyrażeniu przez niego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności w tej formie.
§ 4. Wyrażenie przez sędziego zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej w
trybie określonym w § 3 wyłącza odpowiedzialność dyscyplinarną.
Sędzia jest obowiązany wykonywać czynności związane z powierzonymi mu obowiązkami
sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym.
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§ 1. Sędzia nie może podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na
stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze
nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych
stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu
obowiązków sędziego.
§ 2. Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania,
które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego
bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.
§ 3. Sędzia nie może:
1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego;
2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni;
3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały
przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego;
5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
§ 3a. Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną spółkę,
do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego.
§ 3b. Zyski z tytułu posiadania akcji lub udziałów w spółce prawa handlowego określonych
w § 3 pkt 4, sędzia przekazuje na wskazane przez siebie cele publiczne albo na odrębny
rachunek bankowy prowadzony przez bank wskazany przez:
1) prezesa właściwego sądu – w przypadku sędziego sądu rejonowego,
okręgowego lub sędziego sądu apelacyjnego,
2) prezesa sądu apelacyjnego – w przypadku prezesa sądu rejonowego i prezesa
sądu okręgowego,
3) Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej – w
przypadku
sądu
apelacyjnego
§ 1. Sędziaprezesa
nie może
podejmować
dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia na
stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w łącznym wymiarze
nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych
stanowiskach, jeżeli wykonywanie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pełnieniu
obowiązków sędziego.
§ 2. Sędziemu nie wolno także podejmować innego zajęcia ani sposobu zarobkowania,
które przeszkadzałoby w pełnieniu obowiązków sędziego, mogło osłabiać zaufanie do jego
bezstronności lub przynieść ujmę godności urzędu sędziego.
§ 3. Sędzia nie może:
1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego;
2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni;
3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
4) posiadać w spółce prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziały
przedstawiające więcej niż 10% kapitału zakładowego;
5) prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi
osobami, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem bądź
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
§ 3a. Przez spółkę prawa handlowego rozumie się spółkę handlową, a także inną spółkę,
do której stosuje się przepisy prawa handlowego, w tym spółkę według prawa obcego.
§ 3b. (uchylony)
§ 3c. (uchylony)
§ 3d. Wybór lub powołanie do władz spółki, spółdzielni lub fundacji z naruszeniem zakazów
określonych w § 3 pkt 1–3 są z mocy prawa nieważne i nie podlegają wpisowi do
właściwego rejestru.
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§ 1. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie rejonowym przysługuje wynagrodzenie
zasadnicze w stawce pierwszej. Sędziemu obejmującemu stanowisko w sądzie okręgowym
przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce czwartej, a jeżeli na niższym stanowisku
otrzymywał już wynagrodzenie w stawce czwartej albo piątej - przysługuje mu
wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio, piątej albo szóstej. Sędziemu
obejmującemu stanowisko w sądzie apelacyjnym przysługuje wynagrodzenie zasadnicze w
stawce siódmej, a jeżeli na niższym stanowisku otrzymywał już wynagrodzenie w stawce
siódmej albo ósmej - przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce, odpowiednio,
ósmej albo dziewiątej.
§ 2. Jeżeli przed objęciem stanowiska sędziowskiego sędzia zajmował inne, odpowiednio
równorzędne, stanowisko sędziowskie lub prokuratorskie, na obejmowanym stanowisku
przysługuje mu wynagrodzenie zasadnicze w stawce nie niższej od stawki, w której
przysługiwało mu na stanowisku zajmowanym poprzednio.
§ 3. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego określa się w stawce bezpośrednio wyższej po
upływie kolejnych pięciu lat pracy na danym stanowisku sędziowskim.
§ 4. Do okresu pracy na stanowisku sędziego sądu rejonowego dolicza się okres pracy na
stanowisku asesora sądowego.
§ 5. Sędziemu, któremu z chwilą objęcia stanowiska w sądzie okręgowym przysługiwało
wynagrodzenie
zasadnicze wwstawce
piątej,sędzia
a także
sędziemu,
któremu z
§
1. W okresie nieobecności
pracy zczwartej
powodualbo
choroby
otrzymuje
80%
wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Do okresu tego wlicza się okresy
poprzedniej przerwy w pełnieniu służby z powodu choroby lub płatnego urlopu dla
poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby nie przekroczył 60 dni. Po upływie roku w
okresie dalszej nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 50%
wynagrodzenia.
§ 1a. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu:
1) wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy,
2) choroby przypadającej w okresie ciąży,
3) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
wykonywania czynności sędziego,
4) choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią
umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności sędziego,
stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez uprawniony organ,
5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na
dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek,
tkanek i narządów
– sędzia zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku;
przepis § 1 zdanie drugie i trzecie stosuje się.
§ 1b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że
powstała w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania
czynności sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza orzecznika Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. Od orzeczenia lekarza
orzecznika sędziemu przysługuje sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu Ubezpieczeń
Społecznych, w ciągu 14 dni od dnia doręczenia tego orzeczenia.
§ 1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami
wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną działaniem czynników
szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności sędziego.
§ 1d. Koszty badania i wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika oraz komisję lekarską
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§ 1. Sędziemu, który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów
lub zmiany granic okręgów sądowych, przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 60 lat w
przypadku kobiety, a 65 lat w przypadku mężczyzny, uposażenie w wysokości
wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku,
choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.
§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości
wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo.
§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w
wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje
jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 60 lat w przypadku kobiety, a 65 lat w
przypadku mężczyzny.
§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko
równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 71c § 4 albo art. 74 § 1a, w razie
przejścia lub przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie
stanowiącej różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub
przeniesienia w stan spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o którym
mowa w § 1, odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 60 lat w przypadku kobiety, a
65 lat w przypadku mężczyzny.
§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
911.§Sędziemu,
10.
§
który został przeniesiony w stan spoczynku, w razie zmiany ustroju sądów
lub zmiany granic okręgów sądowych przysługuje do czasu osiągnięcia wieku 65 lat
uposażenie w wysokości wynagrodzenia pobieranego na ostatnio zajmowanym stanowisku.
§ 2. Sędziemu przechodzącemu lub przeniesionemu w stan spoczynku z powodu wieku,
choroby lub utraty sił przysługuje uposażenie w wysokości 75% wynagrodzenia
zasadniczego i dodatku za wysługę lat, pobieranych na ostatnio zajmowanym stanowisku.
§ 3. Uposażenie, o którym mowa w § 1 i 2, podwyższa się stosownie do zmian wysokości
wynagrodzeń zasadniczych sędziów czynnych zawodowo.
§ 4. Sędziemu przechodzącemu w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w
wysokości sześciomiesięcznego wynagrodzenia.
§ 4a. W przypadku, o którym mowa w § 1, sędzia w stanie spoczynku otrzymuje
jednorazową odprawę z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat.
§ 4b. Sędziemu, który powrócił na stanowisko poprzednio zajmowane albo stanowisko
równorzędne poprzednio zajmowanemu w trybie art. 74 § 1a, w razie przejścia lub
przeniesienia w stan spoczynku przysługuje jednorazowa odprawa w kwocie stanowiącej
różnicę między wysokością odprawy wyliczonej na dzień przejścia lub przeniesienia w stan
spoczynku a wysokością odprawy wypłaconej. W przypadku, o którym mowa w § 1,
odprawa przysługuje z chwilą osiągnięcia wieku 65 lat.
§ 5. Z tytułu pracy na stanowisku sędziego nie przysługuje prawo do emerytury lub renty z
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.
91 § 10.
§ 6. W razie zbiegu prawa do uposażenia w stanie spoczynku z prawem do emerytury lub
renty z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłaca się wyłącznie uposażenie, z
zastrzeżeniem
§ 7. spoczynku jest obowiązany dochować godności sędziego.
§
1. Sędzia w stanie
§ 2. Za uchybienie godności sędziego po przejściu w stan spoczynku oraz uchybienie
godności urzędu sędziego w okresie pełnienia służby sędzia w stanie spoczynku
odpowiada dyscyplinarnie.
§ 3. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w stanie spoczynku stosuje się
odpowiednio przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z tym że zamiast kar
przewidzianych dla sędziów sąd dyscyplinarny orzeka kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
2a) obniżenia uposażenia o 5%–50% na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
3) zawieszenia podwyższenia uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 3, na okres
od roku do trzech lat;
4) pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia.
§ 4. Skazanie sędziego w stanie spoczynku prawomocnym wyrokiem sądu na pozbawienie
praw publicznych za przestępstwo popełnione po przejściu w stan spoczynku, jak również
przed przejściem w stan spoczynku, lub prawomocne orzeczenie kary wydalenia ze służby,
za przewinienie popełnione, w tym przed przejściem w stan spoczynku, powoduje utratę
uprawnień do stanu spoczynku i uposażenia sędziego oraz uposażenia rodzinnego
członków jego rodziny.
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§ 1. Sędzia w stanie spoczynku jest obowiązany dochować godności sędziego.
§ 2. Za uchybienie godności sędziego po przejściu w stan spoczynku oraz uchybienie
godności urzędu sędziego w okresie pełnienia służby sędzia w stanie spoczynku
odpowiada dyscyplinarnie.
§ 3. Do odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w stanie spoczynku stosuje się
odpowiednio przepisy o odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów, z tym że zamiast kar
przewidzianych dla sędziów sąd dyscyplinarny orzeka kary:
1) upomnienia;
2) nagany;
2a) obniżenia uposażenia o 5%–50% na okres od sześciu miesięcy do dwóch lat;
3) zawieszenia podwyższenia uposażenia, o którym mowa w art. 100 § 3, na okres
od roku do trzech lat;
4) pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia.
§ 3a. Jeżeli orzeczona została kara pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z
prawem do uposażenia, wyrok wywołuje skutek w postaci obniżenia do 50% uposażenia do
czasu prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego. W razie
prawomocnego zakończenia postępowania dyscyplinarnego orzeczeniem kary innej niż
kara pozbawienia prawa do stanu spoczynku wraz z prawem do uposażenia dokonuje się
wyrównania uposażenia do pełnej wysokości.
4. Do
Skazanie
sędziego
stanie spoczynku
wyrokiem
na§pozbawienie
§ 1.
sędziów
w staniewspoczynku
stosuje prawomocnym
się odpowiednio
przepisysądu
art. 84
3 i art. 86.
Do sędziów w stanie spoczynku, którym powierzono pełnienie funkcji wizytatora, stosuje się
odpowiednio także przepisy art. 77 § 1, 6–6b i 8, art. 79, art. 82, art. 82a, art. 83, art. 85,
art 87–90 oraz art. 94a i art. 94b. Sędziom w stanie spoczynku, którym powierzono
pełnienie funkcji wizytatora, przysługuje prawo do nieświadczenia pracy przez okres
odpowiadający urlopowi wypoczynkowemu.
§ 2. Sędziemu, który przeszedł w stan spoczynku w trybie art. 69 § 1, 1b, 2 i 2b, oraz
sędziemu przeniesionemu w stan spoczynku w razie zmiany ustroju sądów lub zmiany
granic okręgów sądowych można powierzyć, za jego zgodą, pełnienie funkcji wizytatora w
Ministerstwie Sprawiedliwości lub sądzie. Sędziemu w stanie spoczynku pełniącemu
funkcję wizytatora w sądzie przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości przewidzianej dla
sędziego wizytatora. Do powierzenia funkcji wizytatora w sądzie stosuje się odpowiednio
przepisy art. 37d. Pełnienie funkcji wizytatora w Ministerstwie Sprawiedliwości powierza
Minister Sprawiedliwości na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas
nieokreślony. Przepisy art 78 § 2–4 stosuje się odpowiednio.
§ 3. Powierzenie sędziemu w stanie spoczynku funkcji wizytatora oraz zgoda na pełnienie
tej1.funkcji
przezsądowych
sędziego mianuje
w stanieMinister
spoczynku
mogą zostać na
cofnięte,
z zachowaniem
§
Asesorów
Sprawiedliwości
czas nieokreślony,
na
podstawie list, o których mowa w mowa w art. 33a ust. 11 i art. 33b ust. 9 ustawy z dnia 23
stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury.
§ 2. W akcie mianowania Minister Sprawiedliwości wyznacza miejsce służbowe (siedzibę)
asesora sądowego, zgodnie z jego wyborem dokonanym w trybie art. 327_33a ust. 5 albo
art. 327_33b ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i
Prokuratury.
§ 3. Asesor sądowy składa ślubowanie wobec Ministra Sprawiedliwości według
następującej roty:
„Ślubuję uroczyście jako asesor sądowy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na
straży prawa, obowiązki asesora sądowego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość
wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować
tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i
uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.
§ 4. Stosunek służbowy asesora sądowego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu
mianowania.
§ 5. Asesor sądowy zgłasza się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia
otrzymania aktu mianowania.
§ 6. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska asesorskiego w terminie
określonym w § 5 mianowanie traci moc. Okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości.
§ 7. Minister Sprawiedliwości przedstawia Krajowej Radzie Sądownictwa wykaz
mianowanych asesorów sądowych wraz z przekazanymi przez Dyrektora Krajowej Szkoły
Sądownictwa i Prokuratury informacjami, o których mowa w art. 327_32a ust. 1 ustawy z
dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, oraz wnioskiem o
powierzenie pełnienia obowiązków sędziego. Przepis art. 58 § 6 stosuje się odpowiednio.
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§ 1. Asesorów sądowych mianuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na czas
nieokreślony, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 2. W akcie mianowania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce służbowe
(siedzibę) asesora sądowego, zgodnie z jego wyborem dokonanym w trybie art. 327_33a
ust. 5 albo art. 327_33b ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury.
§ 3. Asesor sądowy składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
według następującej roty:
„Ślubuję uroczyście jako asesor sądowy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na
straży prawa, obowiązki asesora sądowego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość
wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować
tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i
uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.
§ 4. Stosunek służbowy asesora sądowego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu
mianowania.
§ 5. Asesor sądowy zgłasza się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia
otrzymania aktu mianowania.
§ 6. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska asesorskiego w terminie
określonym w § 5 mianowanie traci moc. Okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości.
§ 7. (uchylony)
§ 8. Asesor sądowy pełni obowiązki sędziego przez okres 4 lat od dnia objęcia stanowiska
asesorskiego.
§ 9. (uchylony)
10.Asesorów
Asesor sądowy
w okresie,
którym nieRzeczypospolitej
pełni obowiązkówPolskiej
sędziego,
wykonuje
§ 1.
sądowych
mianujew Prezydent
na czas
nieokreślony, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 2. W akcie mianowania Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyznacza miejsce służbowe
(siedzibę) asesora sądowego, zgodnie z jego wyborem dokonanym w trybie art. 327_33a
ust. 5 albo art. 327_33b ust. 6 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole
Sądownictwa i Prokuratury.
§ 3. Asesor sądowy składa ślubowanie wobec Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
według następującej roty:
„Ślubuję uroczyście jako asesor sądowy służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, stać na
straży prawa, obowiązki asesora sądowego wypełniać sumiennie, sprawiedliwość
wymierzać zgodnie z przepisami prawa, bezstronnie według mego sumienia, dochować
tajemnicy prawnie chronionej, a w postępowaniu kierować się zasadami godności i
uczciwości.”; składający ślubowanie może dodać na końcu zwrot: „Tak mi dopomóż Bóg”.
§ 4. Stosunek służbowy asesora sądowego nawiązuje się po doręczeniu mu aktu
mianowania.
§ 5. Asesor sądowy zgłasza się w celu objęcia stanowiska w ciągu czternastu dni od dnia
otrzymania aktu mianowania.
§ 6. W razie nieusprawiedliwionego nieobjęcia stanowiska asesorskiego w terminie
określonym w § 5 mianowanie traci moc. Okoliczność tę stwierdza Minister Sprawiedliwości.
§ 7. (uchylony)
§ 8. Asesor sądowy pełni obowiązki sędziego przez okres 4 lat od dnia objęcia stanowiska
asesorskiego.
§ 9. (uchylony)
10.Asesor
(uchylony)
§ 1.
sądowy jest nieusuwalny.
§ 2. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa w przypadku:
1) (uchylony)
2) niezłożenia przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziowskim – z upływem okresu, na jaki powierzono asesorowi pełnienie
obowiązków sędziego;
3) powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim – z dniem
poprzedzającym powołanie na stanowisko sędziowskie;
4) nieprzedstawienia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku o powołanie
asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim – z dniem
uprawomocnienia się uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 3. Stosunek służbowy asesora sądowego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli zrzekł się
on urzędu. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia
złożenia Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek asesora sądowego
Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu przez asesora
sądowego Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa.
§ 3a. Cofnięcie przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziowskim jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zrzeczeniu się
urzędu.
§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o złożeniu asesora sądowego z urzędu
oraz prawomocne orzeczenie sądu skazujące na środek karny pozbawienia praw
publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska asesora sądowego powoduje, z mocy
prawa, utratę urzędu i stanowiska asesora sądowego; stosunek służbowy asesora
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§ 1. Asesor sądowy jest nieusuwalny.
§ 2. Stosunek służbowy asesora sądowego wygasa w przypadku:
1) (uchylony)
2) niezłożenia przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu
na stanowisku sędziowskim – z upływem okresu, o którym mowa w art. 106i § 8;
3) powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim – z dniem
poprzedzającym powołanie na stanowisko sędziowskie;
4) nieprzedstawienia przez Krajową Radę Sądownictwa wniosku o powołanie
asesora sądowego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim – z dniem
uprawomocnienia się uchwały Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 3. Stosunek służbowy asesora sądowego rozwiązuje się z mocy prawa, jeżeli zrzekł się
on urzędu. Zrzeczenie się urzędu jest skuteczne po upływie trzech miesięcy od dnia
złożenia Ministrowi Sprawiedliwości oświadczenia, chyba że na wniosek asesora sądowego
Minister Sprawiedliwości określi inny termin. O zrzeczeniu się urzędu przez asesora
sądowego Minister Sprawiedliwości zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa.
§ 3a. Cofnięcie przez asesora sądowego wniosku o powołanie do pełnienia urzędu na
stanowisku sędziowskim jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia o zrzeczeniu się
urzędu.
§ 4. Prawomocne orzeczenie sądu dyscyplinarnego o złożeniu asesora sądowego z urzędu
oraz prawomocne orzeczenie sądu skazujące na środek karny pozbawienia praw
publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska asesora sądowego powoduje, z mocy
prawa,
utratę urzędu i stanowiska asesora sądowego; stosunek służbowy asesora
§
1. (uchylony)
§ 1a. Przeniesienie asesora sądowego na inne miejsce służbowe może nastąpić na jego
wniosek, w szczególnie uzasadnionych przypadkach i nie wcześniej niż po dwóch latach od
dnia mianowania.
§ 2. Przeniesienie asesora sądowego na inne miejsce służbowe może nastąpić, także bez
jego zgody, w przypadkach:
1) zniesienia stanowiska wywołanego zmianą w organizacji sądownictwa lub
zniesienia danego sądu lub wydziału zamiejscowego albo przeniesienia siedziby sądu;
2) niedopuszczalności zajmowania stanowiska asesora sądowego w danym sądzie
wskutek wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 6;
3) gdy wymaga tego wzgląd na powagę stanowiska, na podstawie orzeczenia sądu
dyscyplinarnego, wydanego na wniosek kolegium właściwego sądu lub Krajowej Rady
Sądownictwa;
4) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.
§ 3. Decyzję o przeniesieniu asesora sądowego wydaje Minister Sprawiedliwości, z tym że
przeniesienie z przyczyn, o których mowa w § 2 pkt 1, może nastąpić, jeżeli uwzględnienie
wniosku asesora sądowego co do nowego miejsca służbowego nie jest możliwe.
§ 4. W przypadkach, o których mowa w § 2 pkt 1 i 2, od decyzji Ministra Sprawiedliwości
asesorowi sądowemu przysługuje odwołanie do Sądu Najwyższego.
§ 1. Asesor sądowy nie może być zatrzymany ani pociągnięty do odpowiedzialności karnej
bez zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie
ujęcia asesora sądowego na gorącym uczynku przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest
niezbędne do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały
zezwalającej na pociągnięcie asesora sądowego do odpowiedzialności karnej wolno
podejmować tylko czynności niecierpiące zwłoki.
§ 2. O zatrzymaniu asesora sądowego niezwłocznie powiadamia się prezesa sądu
apelacyjnego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego. O fakcie zatrzymania asesora sądowego prezes
sądu apelacyjnego niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa, Ministra
Sprawiedliwości i Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.
§ 3. Wniosek o zezwolenie na pociągnięcie asesora sądowego do odpowiedzialności
karnej, jeżeli nie pochodzi od prokuratora, powinien być sporządzony i podpisany przez
adwokata albo radcę prawnego będącego pełnomocnikiem.
§ 4. Na zarządzenie o odmowie przyjęcia wniosku przysługuje zażalenie do sądu
dyscyplinarnego właściwego do rozpoznania wniosku.
§ 5. Sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie asesora sądowego do
odpowiedzialności karnej, jeżeli zachodzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie
popełnienia przez niego przestępstwa. Uchwała zawiera rozstrzygnięcie w przedmiocie
zezwolenia na pociągnięcie asesora sądowego do odpowiedzialności karnej wraz z
uzasadnieniem.
§ 6. Sąd dyscyplinarny rozpoznaje wniosek o zezwolenie na pociągnięcie asesora
sądowego do odpowiedzialności karnej w terminie czternastu dni od dnia jego wpłynięcia
do sądu dyscyplinarnego.
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§ 1. Po upływie pięciu lat od chwili popełnienia czynu nie można wszcząć postępowania
dyscyplinarnego.
§ 2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym
mowa w § 1, przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem ośmiu lat od chwili
popełnienia czynu.
§ 3. (uchylony)
§ 4. Jeżeli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestępstwa,
przedawnienie dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane
w przepisach Kodeksu karnego.
§ 5. Przedawnienie dyscyplinarne nie biegnie w czasie postępowania dyscyplinarnego,
począwszy od dnia złożenia wniosku do sądu dyscyplinarnego do dnia prawomocnego
zakończenia postępowania dyscyplinarnego. Nie dotyczy to przypadku, gdy przedmiotem
wniosku jest pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenie
lub wykroczenie skarbowe.
§ 1. Karami dyscyplinarnymi są:
1) upomnienie;
2) nagana;
2a) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego o 5%–50% na okres od sześciu miesięcy
do dwóch lat;
3) usunięcie z zajmowanej funkcji;
4) przeniesienie na inne miejsce służbowe;
5) złożenie sędziego z urzędu.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 2–4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości
awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, niemożność
udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz objęcia w
sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika ośrodka zamiejscowego
sądu.
§ 3a. Kara określona w § 1 pkt 4 polega na zmianie miejsca służbowego sędziego na
znajdujące się w:
1) sądzie rejonowym z siedzibą na obszarze innej apelacji – w przypadku sędziego
sądu rejonowego;
2) sądzie okręgowym z siedzibą na obszarze innej apelacji – w przypadku sędziego
sądu okręgowego;
3) innym sądzie apelacyjnym – w przypadku sędziego sądu apelacyjnego.
§ 3b. Okręg, apelację lub sąd, o którym mowa w § 3a, określa sąd dyscyplinarny w wyroku.
§ 3c. W przypadku gdy określenie miejsca służbowego zgodnie z § 3a pkt 1 lub 2 byłoby
niecelowe z uwagi na szczególne okoliczności związane z ukaranym, sąd dyscyplinarny
może określić nowe miejsce służbowe sędziego w miejscu znajdującym się w sądzie na
obszarze tej samej apelacji.
4. Prawomocny
Wymierzenie wyrok
kary określonej
§ 1 pkt
5 pociąga za sobą
utratę
możliwości
§ 1.
skazującywsądu
dyscyplinarnego
podaje
się do
wiadomości
publicznej.
§ 2. Sąd dyscyplinarny może odstąpić od podania wyroku do wiadomości publicznej, jeżeli
jest to zbędne dla realizacji celów postępowania dyscyplinarnego lub konieczne dla
ochrony słusznego interesu prywatnego.
§ 3. Prawomocny wyrok uniewinniający sądu dyscyplinarnego podaje się do wiadomości
publicznej na wniosek obwinionego sędziego złożony do sądu dyscyplinarnego pierwszej
instancji, nie później niż przed upływem czternastu dni od dnia uprawomocnienia się
wyroku.
§ 4. Wyrok sądu dyscyplinarnego podaje się do wiadomości publicznej poprzez
zamieszczenie go na stronie internetowej Sądu Najwyższego. Zamieszczeniu podlega
sentencja wyroku, z wyłączeniem danych dotyczących tożsamości osoby fizycznej lub innej
osoby, jeżeli jest to konieczne dla ochrony słusznych interesów tych osób.
O prawomocnym przeniesieniu sędziego na inne miejsce służbowe i złożeniu sędziego z
urzędu Minister Sprawiedliwości obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski”.

Prawo o ustroju
sądów
powszechnych

2018-04-03

110

Prawo o ustroju
sądów
powszechnych

2018-08-10

110

Prawo o ustroju
sądów
powszechnych

2018-04-03

110a

§ 1. W sprawach dyscyplinarnych sędziów orzekają:
1) w pierwszej instancji:
a) sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie trzech sędziów,
b) Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu
Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona
umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw
skarbowych lub sprawach, w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie
sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia;
2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby
Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu Najwyższego.
§ 3. Od rozpoznania spraw wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a jest wyłączony sąd
dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem
dyscyplinarnym. Sąd dyscyplinarny właściwy do rozpoznania sprawy wyznacza Prezes
Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej na wniosek rzecznika
dyscyplinarnego.
§ 4. (uchylony)
§ 5. Sąd dyscyplinarny pierwszej instancji może orzekać na sesjach wyjazdowych w sądzie
okręgowym, na obszarze właściwości którego obwiniony zajmuje stanowisko sędziego,
chyba
sprzeciwia
się temu dobro
wymiaru
sprawiedliwości.
§
1. W że
sprawach
dyscyplinarnych
sędziów
orzekają:
1) w pierwszej instancji:
a) sądy dyscyplinarne przy sądach apelacyjnych w składzie trzech sędziów,
b) Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu
Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona
umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego lub umyślnych przestępstw
skarbowych lub sprawach, w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie
sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia;
2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby
Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu Najwyższego.
§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których mowa w
art. 37 § 4a, art. 75 § 2 pkt 33 oraz w art. 80-80c.
§ 2a. Do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 37 § 5 i art. 75 § 2 pkt 3, właściwy
miejscowo jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty
postępowaniem, a do rozpoznawania spraw, o których mowa w art. 80, właściwy miejscowo
jest sąd dyscyplinarny, w okręgu którego prowadzi się postępowanie, a w wypadkach
niecierpiących zwłoki, także inny sąd dyscyplinarny.
§ 3. Od rozpoznania spraw wymienionych w § 1 pkt 1 lit. a jest wyłączony sąd
dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem
dyscyplinarnym.
Sąd dyscyplinarny
właściwy
do rozpoznania
sprawy
wyznacza Prezes
§
1. Minister Sprawiedliwości
powierza
obowiązki
sędziego sądu
dyscyplinarnego
przy
sądzie apelacyjnym sędziemu sądu powszechnego posiadającemu co najmniej
dziesięcioletni staż pracy na stanowisku sędziego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady
Sądownictwa.
§ 2. Wykonywanie obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym
jest niezależne od wykonywania obowiązków służbowych związanych z zajmowanym przez
sędziego miejscem służbowym.
§ 3. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym trwa sześć lat.
§ 4. Po upływie kadencji sędzia sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym może brać
udział w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej
zakończenia.
§ 5. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym wygasa przed jej
upływem w przypadku:
1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego;
2) przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku;
3) ukarania sędziego karą dyscyplinarną określoną w art. 109 § 1 pkt 2–4.
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§ 1. Prezesa sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym powołuje spośród sędziów
tego sądu dyscyplinarnego Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej.
Kadencja prezesa sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym trwa trzy lata.
§ 2. Prezes sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym może być odwołany przez
Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w toku kadencji w
przypadku:
1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem
wymiaru sprawiedliwości;
3) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 3. W razie nieobecności prezesa sądu dyscyplinarnego przy sądzie apelacyjnym jego
obowiązki pełni najstarszy służbą sędzia tego sądu.
§ 4. Prezes sądu apelacyjnego zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i techniczne oraz
obsługę administracyjno-finansową sądu dyscyplinarnego.

Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, liczbę sędziów w sądach
dyscyplinarnych przy sądach apelacyjnych, kierując się względami organizacyjnymi oraz
potrzebą zapewnienia sprawnego postępowania w sprawach dyscyplinarnych.
§ 1. Oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów
Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów
Powszechnych, a także zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach
apelacyjnych i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych.
§ 2. W sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów
apelacyjnych i sądów okręgowych oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W sprawach pozostałych sędziów sądów
okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych uprawnionym
oskarżycielem jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie
apelacyjnym, a w pozostałych sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów
sądowych – zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym.
§ 3. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister
Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję.
§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przez utworzenie odrębnej komórki
organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 5. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępca rzecznika dyscyplinarnego
działający przy sądzie apelacyjnym i zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy
sądzie okręgowym wykonują swoje obowiązki do czasu powołania osób pełniących te
funkcje w kolejnej kadencji.
§ 6. Zgromadzenie ogólne sędziów okręgu, najpóźniej w terminie miesiąca przed
zakończeniem kadencji zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie
okręgowym, przedstawia Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Powszechnych
trzech kandydatów na to stanowisko, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów wybranych
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§ 1. Oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów
Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów
Powszechnych, a także zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach
apelacyjnych i zastępcy rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądach okręgowych.
§ 2. W sprawach sędziów sądów apelacyjnych oraz prezesów i wiceprezesów sądów
apelacyjnych i sądów okręgowych oskarżycielami przed sądem dyscyplinarnym są
Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych. W sprawach pozostałych sędziów sądów
okręgowych, a także prezesów oraz wiceprezesów sądów rejonowych uprawnionym
oskarżycielem jest zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie
apelacyjnym, a w pozostałych sprawach sędziów sądów rejonowych oraz asesorów
sądowych – zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy sądzie okręgowym.
§ 3. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz dwóch Zastępców
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych powołuje Minister
Sprawiedliwości na czteroletnią kadencję.
§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa zapewnia obsługę administracyjną Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępców Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych przez utworzenie odrębnej komórki
organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 5. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, zastępca rzecznika dyscyplinarnego
działający przy sądzie apelacyjnym i zastępca rzecznika dyscyplinarnego działający przy
sądzie okręgowym wykonują swoje obowiązki do czasu powołania osób pełniących te
funkcje w kolejnej kadencji.
§ 5a. Przy sądzie okręgowym działa jeden zastępca rzecznika dyscyplinarnego. W sądzie
powyżej sześćdziesięciu stanowisk sędziowskich Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów
Powszechnych może, po uzyskaniu zgody Ministra Sprawiedliwości, ustalić większą liczbę
zastępców rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie okręgowym, jeżeli jest to
uzasadnione interesem wymiaru sprawiedliwości. O ustaleniu większej liczby zastępców
§ 1. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych może przejąć sprawę prowadzoną przez
zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, a także
przekazać temu rzecznikowi sprawę do prowadzenia.
§ 2. W razie niemożności prowadzenia sprawy przez właściwego zastępcę rzecznika
dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów
Sądów Powszechnych, wyznacza do jej prowadzenia zastępcę rzecznika dyscyplinarnego
działającego w innym okręgu.
§ 3. Przepisy § 1 i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego
działającego przy sądzie apelacyjnym, z tym że przekazać sprawę zastępcy lub wyznaczyć
do jej prowadzenia innego zastępcę można tylko spośród zastępców rzecznika
dyscyplinarnego działających przy sądzie apelacyjnym.
§ 1. Rzecznika dyscyplinarnego do prowadzenia sprawy dyscyplinarnej wyznacza się w
kolejności wpływu spraw, wedle alfabetycznej listy rzeczników dyscyplinarnych. Odstępstwo
od tej zasady może nastąpić wyłącznie z powodu choroby rzecznika dyscyplinarnego lub z
innej ważnej przyczyny, co należy zaznaczyć w zarządzeniu o wyznaczeniu rzecznika
dyscyplinarnego w sprawie.
§ 1a. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych mogą przejąć sprawę prowadzoną przez
zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie okręgowym, a także
przekazać temu rzecznikowi sprawę do prowadzenia.
§ 2. W razie niemożności prowadzenia sprawy przez żadnego z właściwych zastępców
rzecznika dyscyplinarnego działających przy sądzie okręgowym Rzecznik Dyscyplinarny
Sędziów Sądów Powszechnych wyznacza do jej prowadzenia zastępcę rzecznika
dyscyplinarnego działającego w innym okręgu.
§ 3. Przepisy § 1a i 2 stosuje się odpowiednio do zastępcy rzecznika dyscyplinarnego
działającego przy sądzie apelacyjnym, z tym że przekazać sprawę zastępcy lub wyznaczyć
do jej prowadzenia innego zastępcę można tylko spośród zastępców rzecznika
dyscyplinarnego działających przy sądzie apelacyjnym.
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§ 1. Minister Sprawiedliwości może powołać Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra
Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy dotyczącej sędziego. Powołanie
Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od
podejmowania czynności w sprawie.
§ 2. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości jest powoływany spośród sędziów
sądów powszechnych lub Sądu Najwyższego. W sprawie przewinień dyscyplinarnych
wyczerpujących znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego,
Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości może zostać powołany także spośród
prokuratorów wskazanych przez Prokuratora Krajowego. W uzasadnionych przypadkach, w
szczególności śmierci lub przedłużającej się przeszkody w pełnieniu funkcji Rzecznika
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości wyznacza w miejsce tej
osoby innego sędziego, albo, w sprawie przewinienia dyscyplinarnego wyczerpującego
znamiona umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, sędziego lub
prokuratora.
§ 3. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości może wszcząć postępowanie na
wniosek Ministra Sprawiedliwości albo wstąpić do toczącego się postępowania.
§ 4. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest równoznaczne z
żądaniem podjęcia postępowania wyjaśniającego albo postępowania dyscyplinarnego.
§ 5. Funkcja Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wygasa z chwilą
uprawomocnienia
się orzeczenia
o odmowie
wszczęcia
postępowania
dyscyplinarnego,
Prezes
Sądu Najwyższego
kierujący
pracą Izby
Dyscyplinarnej
ma wgląd
w czynności sądu
dyscyplinarnego pierwszej instancji.
Ilekroć w przepisach niniejszej ustawy jest mowa o rzeczniku dyscyplinarnym należy przez
to rozumieć Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Zastępcę
Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych, Rzecznika Dyscyplinarnego
Ministra Sprawiedliwości, zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie
apelacyjnym albo zastępcę rzecznika dyscyplinarnego działającego przy sądzie
okręgowym.
§ 1. Obwiniony może ustanowić obrońcę spośród sędziów, prokuratorów, adwokatów lub
radców prawnych.
§ 2. Jeżeli obwiniony nie może brać udziału w postępowaniu przed sądem dyscyplinarnym
z powodu choroby, prezes sądu dyscyplinarnego albo sąd dyscyplinarny wyznacza, na
uzasadniony wniosek obwinionego, obrońcę z urzędu spośród adwokatów lub radców
prawnych. We wniosku obwiniony jest obowiązany wykazać poprzez złożenie
zaświadczenia wystawionego przez lekarza sądowego, że jego stan zdrowia uniemożliwia
mu udział w postępowaniu dyscyplinarnym.
§ 3. W wyjątkowych przypadkach, gdy z okoliczności wynika, że niezłożenie wniosku
nastąpiło z przyczyn niezależnych od obwinionego, obrońcę z urzędu można wyznaczyć
bez wniosku, o którym mowa w § 2.
§ 4. Po ustaniu niemożności wzięcia udziału w postępowaniu dyscyplinarnym przez
obwinionego, prezes sądu dyscyplinarnego albo sąd dyscyplinarny zwalnia obrońcę z jego
obowiązków, chyba że ujawniły się inne okoliczności uzasadniające udział obrońcy w
postępowaniu.
Czynności związane z wyznaczeniem obrońcy z urzędu oraz podjęciem przez niego obrony
nie wstrzymują biegu postępowania.
W sprawach uregulowanych w niniejszym rozdziale nie stosuje się przepisu art. 13_117 § 2
Kodeksu postępowania karnego, chyba że ustawa nakazuje zawiadomienie uczestnika o
terminie czynności procesowej, a brak jest dowodu, że został on o nim powiadomiony.
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§ 1. Rzecznik dyscyplinarny podejmuje czynności wyjaśniające na żądanie Ministra
Sprawiedliwości, prezesa sądu apelacyjnego lub prezesa sądu okręgowego, kolegium sądu
apelacyjnego lub kolegium sądu okręgowego, Krajowej Rady Sądownictwa, a także z
własnej inicjatywy, po wstępnym ustaleniu okoliczności koniecznych dla stwierdzenia
znamion przewinienia dyscyplinarnego. Czynności wyjaśniające powinny być
przeprowadzone w terminie trzydziestu dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez
rzecznika dyscyplinarnego.
§ 2. Rzecznik dyscyplinarny w ramach czynności wyjaśniających może wezwać sędziego
do złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego przedmiotu tych czynności, w terminie
czternastu dni od dnia otrzymania wezwania. Rzecznik dyscyplinarny może również
odebrać od sędziego oświadczenie ustne. Niezłożenie oświadczenia przez sędziego nie
wstrzymuje dalszego biegu postępowania.
§ 3. Jeżeli po przeprowadzeniu czynności wyjaśniających zachodzą podstawy do
wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, rzecznik dyscyplinarny wszczyna postępowanie
dyscyplinarne i sporządza zarzuty dyscyplinarne na piśmie.
§ 4. Niezwłocznie po sporządzeniu zarzutów dyscyplinarnych rzecznik dyscyplinarny
doręcza je obwinionemu. Doręczając zarzuty rzecznik dyscyplinarny wzywa obwinionego
do przedstawienia na piśmie wyjaśnień i wszystkich wniosków dowodowych, w terminie
czternastu dni od dnia doręczenia zarzutów dyscyplinarnych. W razie uchybienia temu
obowiązkowi rzecznik dyscyplinarny może pozostawić bez rozpoznania wnioski dowodowe
zgłoszone przez obwinionego po upływie tego terminu, chyba że obwiniony wykaże, iż
dowód nie był mu wcześniej znany.
§ 5. Rzecznik dyscyplinarny może także odebrać od obwinionego, a na jego wniosek
odbiera, wyjaśnienia w drodze przesłuchania.
§ 6. Niezłożenie wyjaśnień w terminie określonym w § 4 lub niestawiennictwo w
wyznaczonym przez rzecznika dyscyplinarnego terminie przesłuchania nie wstrzymuje
dalszych
czynności. rozpoznaje sprawę dyscyplinarną na rozprawie, chyba że
§ 1. Sąd dyscyplinarny
wystarczające jest rozpoznanie sprawy na posiedzeniu.
§ 2. Doręczając stronom wezwania na rozprawę sąd dyscyplinarny wzywa strony do
złożenia wniosków dowodowych w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wezwania.
§ 3. Wniosek dowodowy złożony po upływie terminu, o którym mowa w § 2, sąd
dyscyplinarny może pozostawić bez rozpoznania, chyba że strona wykaże, że wniosek nie
mógł zostać złożony w terminie z przyczyn od niej niezależnych.
§ 4. Sąd dyscyplinarny wzywa obwinionego ponadto do przedstawienia w terminie, o
którym mowa w § 2, wyjaśnień na piśmie oraz wskazania obrońcy, jeżeli go ustanowił.
Niezłożenie wyjaśnień w tym terminie nie wstrzymuje dalszego postępowania.

§ 1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo na rozprawie lub posiedzeniu zawiadomionego
obwinionego lub jego obrońcy nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.
§ 2. Jeżeli nie można rozpoznać sprawy z powodu usprawiedliwionej nieobecności
obwinionego, a nie ma on obrońcy, sąd dyscyplinarny wyznacza mu obrońcę z urzędu,
określając termin dla obrońcy do zapoznania się z materiałami sprawy.
§ 3. Sąd dyscyplinarny prowadzi postępowanie pomimo usprawiedliwionej nieobecności
zawiadomionego obwinionego lub jego obrońcy, chyba że sprzeciwia się temu dobro
prowadzonego postępowania dyscyplinarnego.
§ 1. Sąd dyscyplinarny, uznając na podstawie materiału zebranego przez rzecznika
dyscyplinarnego, że okoliczności czynu i wina obwinionego nie budzą wątpliwości, a
wystarczające będzie wymierzenie kar określonych w art. 109 § 1 pkt 1–3, może wydać
wyrok nakazowy.
§ 2. Wyrok nakazowy wydaje sąd dyscyplinarny w składzie jednego sędziego.
§ 3. Wyrokiem nakazowym, karę, o której mowa w art. 109 § 1 pkt 2a, orzeka się w
wymiarze od 5% do 10% wynagrodzenia zasadniczego na okres od sześciu miesięcy do
roku.
§ 4. Od wyroku nakazowego obwinionemu, rzecznikowi dyscyplinarnemu, Krajowej Radzie
Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości służy sprzeciw.
§ 5. Sprzeciw wnosi się do sądu dyscyplinarnego, który wydał wyrok nakazowy, w terminie
zawitym siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
Dowody uzyskane do celów postępowania karnego w trybie określonym w art. 13_168b,
art. 13_ 237 lub art. 13_237a Kodeksu postępowania karnego lub uzyskane w wyniku
stosowania kontroli operacyjnej mogą zostać wykorzystane w postępowaniu
dyscyplinarnym.
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§ 1. Od wydanego w pierwszej instancji wyroku sądu dyscyplinarnego oraz postanowienia i
zarządzenia zamykających drogę do wydania wyroku przysługuje odwołanie obwinionemu,
rzecznikowi dyscyplinarnemu, a także Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi
Sprawiedliwości. Termin do wniesienia odwołania wynosi trzydzieści dni i biegnie dla
każdego uprawnionego od dnia doręczenia orzeczenia lub zarządzenia.
§ 2. Odwołanie powinno być rozpoznane w terminie dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia do
sądu dyscyplinarnego drugiej instancji.
§ 3. W postępowaniu odwoławczym nie stosuje się przepisu art. 13_454 Kodeksu
postępowania karnego.
§ 4. Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę w granicach zaskarżenia, a jeżeli w środku
odwoławczym zostały wskazane zarzuty stawiane rozstrzygnięciu – również w granicach
podniesionych zarzutów, a w zakresie szerszym, w wypadkach wskazanych w art. 13_435,
art. 13_439 § 1 i art. 13_455 zdanie pierwsze Kodeksu postępowania karnego lub jeżeli
stwierdzi oczywistą niesprawiedliwość orzeczenia.
§ 5. Jeżeli sąd dyscyplinarny pierwszej instancji rozpoznawał sprawę dyscyplinarną na
posiedzeniu, sąd odwoławczy rozpoznaje odwołanie na posiedzeniu, chyba że niezbędne
dla prawidłowego rozpoznania sprawy jest bezpośrednie przeprowadzenie na rozprawie
dowodów z wyjaśnień obwinionego, zeznań świadków, opinii biegłych lub innych istotnych
dowodów.
6. Od
Sądwyroku
odwoławczy
rozpoznaje sprawę
dyscyplinarną
na rozprawie na podstawie
§ 1.
sądu dyscyplinarnego
kasacja
nie przysługuje.
§ 2. Od wyroku sądu dyscyplinarnego drugiej instancji służy odwołanie do innego składu
tego sądu, jeżeli wyrokiem tym obwinionemu wymierzono karę dyscyplinarną, pomimo
wydanego wcześniej przez sąd pierwszej instancji wyroku uniewinniającego lub
umarzającego postępowanie.
§ 3. Wyrok, o którym mowa w § 2, staje się prawomocny po bezskutecznym upływie
terminu do wniesienia odwołania do innego składu sądu dyscyplinarnego drugiej instancji.
§ 4. Termin do wniesienia odwołania do innego składu sądu dyscyplinarnego drugiej
instancji wynosi trzydzieści dni od dnia doręczenia wyroku. Do postępowania w sprawie
odwołania do innego składu sądu dyscyplinarnego drugiej instancji stosuje się odpowiednio
przepisy dotyczące postępowania przed sądem dyscyplinarnym drugiej instancji.

§ 1. Jeżeli orzeczona została kara złożenia sędziego z urzędu, a sąd dyscyplinarny
wcześniej nie zawiesił sędziego w czynnościach służbowych, wyrok wywołuje zawieszenie
sędziego w czynnościach służbowych, z jednoczesnym obniżeniem do 50% jego
wynagrodzenia na czas trwania zawieszenia. Art. 129 § 3 stosuje się odpowiednio.
§ 2. Prezes sądu dyscyplinarnego pierwszej instancji przesyła odpis prawomocnego
wyroku sądu dyscyplinarnego Krajowej Radzie Sądownictwa i Ministrowi Sprawiedliwości, a
ponadto - prezesowi właściwego sądu i kolegium tego sądu.
§ 3. Wykonanie wyroku należy do Ministra Sprawiedliwości co do kar wymienionych w art.
109, <i>katalog kar dyscyplinarnych</i>, § 1 pkt 4 i 5, a co do kar wymienionych w art. 109,
<i>katalog kar dyscyplinarnych</i>, § 1 pkt 3 - do prezesa sądu okręgowego oraz do
prezesa sądu apelacyjnego w stosunku do sędziów tego sądu.
§ 1. Odpis prawomocnego wyroku skazującego na karę dyscyplinarną oraz określonego w
art. 109 § 5 dołącza się do akt osobowych sędziego.
§ 2. Po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego karę
przewidzianą w art. 109 § 1 pkt 1–4 oraz wyroku określonego w art. 109 § 5, Minister
Sprawiedliwości zarządza usunięcie odpisu wyroku z akt osobowych sędziego, jeżeli w tym
okresie nie wydano przeciwko sędziemu innego wyroku skazującego. W takim przypadku
dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie z akt osobowych sędziego odpisów
wszystkich wyroków.
§ 3. Prezes sądu prowadzący akta osobowe sędziego niezwłocznie zawiadamia Ministra
Sprawiedliwości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 2 zdanie pierwsze.
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§ 1. Sąd dyscyplinarny może zawiesić w czynnościach służbowych sędziego, przeciwko
któremu wszczęto postępowanie dyscyplinarne lub o ubezwłasnowolnienie, a także jeżeli
wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej.
§ 2. Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego do
odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego, z
urzędu zawiesza sędziego w czynnościach służbowych.
§ 3. Sąd dyscyplinarny, zawieszając sędziego w czynnościach służbowych, obniża w
granicach od 25% do 50% wysokość jego wynagrodzenia na czas trwania tego
zawieszenia; nie dotyczy to osób, w stosunku do których wszczęto postępowanie o
ubezwłasnowolnienie.
§ 3a. Jeżeli sąd dyscyplinarny wydaje uchwałę zezwalającą na pociągnięcie sędziego w
stanie spoczynku do odpowiedzialności karnej za przestępstwo umyślne ścigane z
oskarżenia publicznego, z urzędu obniża w granicach od 25% do 50% wysokość jego
uposażenia na czas trwania postępowania dyscyplinarnego.
§ 4. Jeżeli postępowanie dyscyplinarne zostało umorzone lub zakończyło się
uniewinnieniem, dokonuje się wyrównania wszystkich składników wynagrodzenia albo
uposażenia
pełnej wysokości.
§
1. Ministerdo
Sprawiedliwości
określi, w drodze zarządzenia, organizację i zakres działania
sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej, sposób zapewnienia
obsługi kancelaryjnej postępowań sądowych, w tym stosowane urządzenia ewidencyjne i
podział spraw na kategorie, a także kategorie pracowników sądowych obowiązanych do
noszenia stroju urzędowego lub oznak i warunki ich przydziału, uwzględniając potrzebę
zapewnienia prawidłowej obsługi administracyjnej i kancelaryjnej sądów oraz potrzebę
wprowadzenia podziału spraw na kategorie obejmujące sprawy o zbliżonym stopniu
skomplikowania i pracochłonności.
§ 2. Referendarze i asystenci sędziów podlegają okresowym ocenom, obejmującym jakość
i terminowość wykonywania zadań, kulturę urzędowania, efektywność wykorzystania czasu
pracy oraz realizację doskonalenia zawodowego.
§ 2a. Okresową ocenę sporządza się na piśmie i niezwłocznie zapoznaje z nią
referendarza albo asystenta sędziego. Referendarz oraz asystent sędziego, w terminie
siedmiu dni od zapoznania z oceną, ma prawo zgłosić sprzeciw do prezesa sądu. Sprzeciw
rozpatruje się w terminie czternastu dni.
§ 2b. W razie uwzględnienia sprzeciwu okresową ocenę zmienia się albo sporządza się po
raz drugi. Od oceny sporządzonej po raz drugi przysługuje sprzeciw na zasadach
określonych
w § 2a.
§
1. Referendarz
może zostać przeniesiony na inne miejsce służbowe tylko za jego zgodą.
Przeniesienia na inne miejsce służbowe na obszarze danej apelacji dokonuje prezes sądu
apelacyjnego, a poza obszar apelacji – Minister Sprawiedliwości.
§ 1a. O wolnym stanowisku referendarza sądowego Minister Sprawiedliwości ogłasza w
Biuletynie Informacji Publicznej. Referendarz sądowy zainteresowany przeniesieniem na
inne miejsce służbowe może w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia złożyć do Ministra
Sprawiedliwości wniosek o przeniesienie. Wniosek składa się za pośrednictwem systemu
teleinformatycznego.
§ 1b. Jeżeli jeden lub więcej wniosków, o których mowa w § 1a, zostało złożonych
wyłącznie przez referendarzy zatrudnionych na obszarze apelacji, w której ogłoszono o
wolnym stanowisku, Minister Sprawiedliwości przekazuje je prezesowi właściwego sądu
apelacyjnego.
§ 1c. Referendarza sądowego zatrudnionego przez co najmniej trzy lata w
dotychczasowym miejscu służbowym przenosi, zgodnie z jego wnioskiem, Minister
Sprawiedliwości albo prezes sądu apelacyjnego. Można odmówić uwzględnienia wniosku,
który dotyczy przeniesienia do innego sądu w tej samej miejscowości, w której znajduje się
miejsce służbowe referendarza. W przypadku złożenia przez więcej niż jednego
referendarza sądowego zatrudnionego przez co najmniej trzy lata w dotychczasowym
miejscu służbowym wniosku o przeniesienie na to samo wolne stanowisko prezes sądu
apelacyjnego albo Minister Sprawiedliwości przenosi jednego z nich, mając na względzie
racjonalne wykorzystanie kadr sądownictwa powszechnego, potrzeby wynikające z
obciążenia zadaniami poszczególnych sądów, a także okoliczności wynikające z
uzasadnienia wniosku.
§ 1d. W przypadku obsadzenia wolnego stanowiska przez przeniesienie referendarza
sądowego na inne miejsce służbowe Minister Sprawiedliwości ogłasza w Biuletynie
Informacji Publicznej dokonanie przeniesienia.
§ 2. Zgoda referendarza na przeniesienie na inne miejsce służbowe nie jest wymagana w
przypadku:
1) zniesienia stanowiska w wyniku zmiany w organizacji sądownictwa lub zniesienia
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§ 1. Prezes sądu apelacyjnego może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, do
pełnienia czynności asystenta sędziego w innym sądzie na obszarze danej apelacji, na
czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.
§ 2. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą:
1) do pełnienia czynności asystenta sędziego w innym sądzie na obszarze innej
apelacji,
2) do pełnienia czynności administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwości lub
innej jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Sprawiedliwości albo przez niego
nadzorowanej
– na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony. Przepisy art. 78 §
1b, 4a i 4b stosuje się odpowiednio.
§ 2a. Minister Sprawiedliwości może delegować asystenta sędziego, za jego zgodą, na
wniosek Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa do pełnienia czynności w Biurze
tej Rady, na czas określony, nie dłuższy niż dwa lata, albo na czas nieokreślony.
§ 3. Jeżeli wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości, delegowanie asystenta sędziego
do pełnienia czynności w innym sądzie może nastąpić nawet bez jego zgody, na okres nie
dłuższy niż sześć miesięcy. Delegowanie asystenta sędziego bez jego zgody może być
powtórzone nie wcześniej niż po upływie trzech lat.
4. Kandydatów
W okresie delegowania,
przypadkach
§ 1–3, właściwych
asystent sędziego
§ 1.
na ławnikówwmogą
zgłaszaćwskazanych
radom gminwprezesi
sądów, ma
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się
następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
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§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów,
stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie
przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu
obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy
dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się
następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej
opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o
podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. poz. 2217), stwierdzające brak przeciwwskazań do
wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie
dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez
stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie
przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo
odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji
dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli
dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny
PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób
zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1–4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą
niż
dnizatrudniający
przed dniem ławnika
zgłoszenia,
dokumentyzwolnić
wymienione
§ 3 nie
§ 1.trzydzieści
Pracodawca
jest aobowiązany
go odwpracy
na czas
wykonywania czynności w sądzie.
§ 2. Za czas zwolnienia od pracy ławnik zachowuje prawo do świadczeń wynikających ze
stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.
§ 3. Ławnik otrzymuje rekompensatę pieniężną za czas wykonywania czynności w sądzie,
którymi są: udział w rozprawie lub posiedzeniu, uczestnictwo w naradzie nad wyrokiem,
sporządzenie uzasadnienia lub uczestnictwo w posiedzeniu rady ławniczej, jeżeli został do
niej wybrany.
§ 4. Wysokość rekompensaty dla ławników biorących udział w rozpoznawaniu spraw w
sądach powszechnych, za jeden dzień pełnienia obowiązków ławnika, wynosi 2,64%
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.
§ 4a. Ławnikowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu do sądu w celu
wykonywania czynności w sądzie środkami komunikacji miejscowej w wysokości 0,25%
podstawy ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego, o której mowa w art. 91 § 1c.
§ 5. (uchylony)
§ 6. Koszty wypłaty świadczeń, o których mowa w § 4 i 4a, ponosi Skarb Państwa.

§ 1. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osobowe:
1) sędziów i sędziów w stanie spoczynku oraz asesorów sądowych,
2) referendarzy sądowych, asystentów sędziów, dyrektorów sądów oraz ich
zastępców, kuratorów zawodowych, urzędników oraz innych pracowników sądów,
3) biegłych sądowych, lekarzy sądowych, mediatorów oraz ławników,
4) kandydatów na stanowiska wymienione w pkt 1 i 2
– w zakresie niezbędnym do prawidłowego realizowania obowiązków i praw pracodawcy
wynikających ze stosunku pracy albo innych stosunków służbowych lub realizacji zadań z
zakresu nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów.
§ 2. (uchylony)
§ 3. Minister Sprawiedliwości wymienia dane dotyczące sędziów w stanie spoczynku, w
zakresie określonym w art. 34_68a ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie
ubezpieczeń społecznych, w ramach Systemu Elektronicznej Wymiany Informacji
dotyczących Zabezpieczenia Społecznego, o którym mowa w rozporządzeniu Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczącym
wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów
zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 284 z 30.10.2009, str. 1, z późn. zm.), za
pośrednictwem punktu kontaktowego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń
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§ 1. Minister Sprawiedliwości jest administratorem systemu służącego do przetwarzania
danych osobowych uzyskanych z systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art.
1_213 § 1a Kodeksu postępowania karnego.
§ 2. Minister Sprawiedliwości przetwarza dane osób uzyskane z systemu
teleinformatycznego, o którym mowa w art. 1_213 § 1a Kodeksu postępowania karnego,
wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji zadania, o którym mowa w § 1.
§ 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) (uchylony)
3)wybór członków kolegiów wojskowych sądów okręgowych;
4)(uchylony)
5)wybór kandydatów na rzecznika dyscyplinarnego i wybór zastępcy rzecznika
dyscyplinarnego;
6) wysłuchanie informacji Ministra Sprawiedliwości 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 oraz Ministra Obrony Narodowej.
§ 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.
sądów
wojskowych
obowiązani brać
udział
posiedzeniach
1. Sędziowie
Zgromadzenie
Sędziów
Sądówsą
Wojskowych,
zwane
dalejw"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) (uchylony)
3)wybór członków kolegiów wojskowych sądów okręgowych;
4)(uchylony)
5) (uchylony)
6) wysłuchanie informacji Ministra Sprawiedliwości 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 oraz Ministra Obrony Narodowej.
§ 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 1–3, a ponadto, jeżeli
żądanie takie zgłosi chociażby jeden z obecnych członków Zgromadzenia.
§ 6. Sędziowie sądów wojskowych są obowiązani brać udział w posiedzeniach
Zgromadzenia.
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§ 1. Osoby powołane do kierowania i nadzoru nad działalnością administracyjną sądów
wojskowych mają prawo wglądu w czynności tych sądów, mogą żądać wyjaśnień oraz
usunięcia uchybień. Minister Sprawiedliwości oraz prezesi sądów wojskowych mogą
uchylać zarządzenia administracyjne niezgodne z prawem albo naruszające sprawność
postępowania sądowego lub z innych powodów niecelowe.
§ 2. Sędziowie wykonujący czynności, o których mowa w § 1, mogą być obecni na
rozprawie toczącej się z wyłączeniem jawności.
§ 3. W razie stwierdzenia uchybienia w zakresie sprawności postępowania sądowego,
Minister Sprawiedliwości oraz prezesi sądów wojskowych mogą zwrócić na nie, na piśmie,
uwagę i żądać usunięcia skutków tego uchybienia. Sędzia, którego dotyczy zwrócona
uwaga może, w terminie 7 dni, złożyć pisemne zastrzeżenie do organu, który zwrócił
uwagę, co nie zwalnia go od obowiązku usunięcia skutków uchybienia.
§ 3a. W razie złożenia zastrzeżenia organ, o którym mowa w § 3, uchyla uwagę albo
przekazuje sprawę do rozpoznania sądowi dyscyplinarnemu.
§ 3b. W przypadku przewidzianym w § 3a, sąd dyscyplinarny wydaje postanowienie po
wysłuchaniu Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych oraz sędziego,
chyba że nie jest to możliwe. Na postanowienie odmawiające uwzględnienia zastrzeżenia
sędziemu
zażalenie.
Zażalenie
rozpoznaje
sam sąd dyscyplinarny
w innym
Sędzia
jestprzysługuje
obowiązany
wykonywać
czynności
związaneten
z powierzonymi
mu obowiązkami
sędziego sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym.
§ 1. Sędzią sądu wojskowego, zwanym dalej "sędzią", może być oficer pełniący zawodową
służbę stałą, który:
1) posiada wyłącznie obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i
publicznych, a także nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z
oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
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 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. (uchylony)
§ 3. Wymagania określone w § 1 pkt 5 i 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, a także osób, które, przez taki sam okres, zajmowały stanowiska:
prezesa,
wiceprezesa
lub zatrzymany
radcy Prokuratorii
Generalnej
Polskiej.
§ 1. Sędzia
nie może być
ani pociągnięty
doRzeczypospolitej
odpowiedzialności
karnej bez
zezwolenia właściwego sądu dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania w razie ujęcia
sędziego na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa, jeżeli zatrzymanie jest niezbędne
do zapewnienia prawidłowego toku postępowania. Do czasu wydania uchwały zezwalającej
na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej wolno podejmować tylko czynności
niecierpiące zwłoki.
§ 1a. Jeżeli wniosek o zezwolenie na pociągnięcie sędziego do odpowiedzialności karnej
lub tymczasowe aresztowanie dotyczy sędziego ujętego na gorącym uczynku zbrodni lub
występku zagrożonego karą pozbawienia wolności, której górna granica wynosi co najmniej
8 lat, występku, o którym mowa w art. 1_177 § 1 Kodeksu karnego w związku z art. 1_178
§ 1 Kodeksu karnego, a także w art. 1_178a § 1 lub 4 Kodeksu karnego, i pozostającego
nadal zatrzymanym, sąd dyscyplinarny podejmuje uchwałę w przedmiocie wniosku
niezwłocznie, nie później niż przed upływem 24 godzin od jego wpłynięcia do sądu
dyscyplinarnego. Uchwała zezwalająca na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej lub
tymczasowe aresztowanie sędziego jest natychmiast wykonalna.
§ 2. O zatrzymaniu sędziego niezwłocznie powiadamia się prezesa wojskowego sądu
okręgowego właściwego ze względu na miejsce zatrzymania. Może on nakazać
natychmiastowe zwolnienie zatrzymanego sędziego. O fakcie zatrzymania sędziego prezes
wojskowego sądu okręgowego niezwłocznie zawiadamia Krajową Radę Sądownictwa,
Ministra Sprawiedliwości i Ministra Obrony Narodowej.
3. Prawomocny
Wniosek o zezwolenie
nadyscyplinarnego
pociągnięcie sędziego
do odpowiedzialności
§ 1.
wyrok sądu
o złożeniu
sędziego z urzędukarnej,
oraz jeżeli
prawomocne orzeczenie sądu orzekające środek karny w postaci pozbawienia praw
publicznych lub zakazu zajmowania stanowiska sędziego pociąga za sobą, z mocy prawa,
utratę urzędu i stanowiska sędziego; stosunek służbowy sędziego wygasa z chwilą
uprawomocnienia się orzeczenia lub wyroku.
§ 2. O wygaśnięciu stosunku służbowego, o którym mowa w § 1, sędziego zawiadamia
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
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§ 1. Karami dyscyplinarnymi są:
1)upomnienie;
2)nagana;
2a) obniżenie uposażenia zasadniczego sędziego o 5%–20% na okres od sześciu
miesięcy do dwóch lat;
3)usunięcie z zajmowanej funkcji;
4)przeniesienie na inne miejsce służbowe;
5)złożenie sędziego z urzędu.
§ 2. Orzekając karę złożenia sędziego z urzędu, sądy dyscyplinarne mogą wystąpić do
właściwego organu z wnioskiem o pozbawienie ukaranego stopnia oficerskiego.
§ 3. Sędzia, któremu wymierzono karę określoną w § 1 pkt 2a–4, nie może być
wyznaczony przez okres pięciu lat na wyższe sędziowskie stanowisko służbowe, a także
nie może być w tym czasie członkiem kolegium sądu wojskowego, orzekać w sądzie
dyscyplinarnym ani objąć w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub kierownika
wydziału zamiejscowego sądu.
§ 3a. Kara określona w § 1 pkt 4 polega na zmianie miejsca służbowego sędziego na
znajdujące się w:
1) wojskowym sądzie garnizonowym z siedzibą na obszarze innego okręgu
wojskowego sądu okręgowego – w przypadku sędziego wojskowego sądu garnizonowego;
2) innym wojskowym sądzie okręgowym – w przypadku sędziego wojskowego sądu
okręgowego.
§ 3b. Okręg lub sąd, o którym mowa w § 3a, określa sąd dyscyplinarny w wyroku.
§ 3c. W przypadku gdy określenie miejsca służbowego zgodnie z § 3a pkt 1 byłoby
niecelowe z uwagi na szczególne okoliczności związane z ukaranym, sąd dyscyplinarny
może określić nowe miejsce służbowe sędziego w miejscu znajdującym się w sądzie na
obszarze tego samego okręgu wojskowego sądu okręgowego.
§ 4.
kary określonej w
§ 1 pktorzekają:
5 pociąga za sobą utratę możliwości
1. Wymierzenie
W sprawach dyscyplinarnych
sędziów
1) w pierwszej instancji:
a) sądy dyscyplinarne przy wojskowych sądach okręgowych w składzie trzech sędziów,
b) Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu
Najwyższego w sprawach przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących znamiona
umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, umyślnych przestępstw
skarbowych lub sprawach, w których Sąd Najwyższy zwrócił się z wnioskiem o rozpoznanie
sprawy dyscyplinarnej wraz z wytknięciem uchybienia;
2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie dwóch sędziów Izby
Dyscyplinarnej i jednego ławnika Sądu Najwyższego.
§ 2. Od rozpoznania spraw dyscyplinarnych w których właściwy jest sąd dyscyplinarny przy
wojskowym sądzie okręgowym, o którym mowa w § 1 pkt 1 lit. a jest wyłączony sąd
dyscyplinarny, w okręgu którego pełni służbę sędzia objęty postępowaniem dyscyplinarnym.
§ 3. (uchylony)
§ 4. Jeżeli z powodu wyłączenia sędziów rozpoznanie sprawy w danym sądzie
dyscyplinarnym nie jest możliwe i nie ma również możliwości przekazania tej sprawy
innemu równorzędnemu sądowi dyscyplinarnemu, Prezes Sądu Najwyższego kierujący
pracą Izby Dyscyplinarnej przekazuje sprawę do rozpoznania odpowiedniemu sądowi
dyscyplinarnemu
ustanowionemu
dla sędziów
sądów
powszechnych.
§
1. Minister Sprawiedliwości
powierza
obowiązki
sędziego
sądu dyscyplinarnego przy
wojskowym sądzie okręgowym sędziemu posiadającemu co najmniej dziesięcioletni staż
pracy na stanowisku sędziego, po zasięgnięciu opinii Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 2. Wykonywanie obowiązków sędziego sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie
okręgowym jest niezależne od wykonywania obowiązków służbowych związanych z
zajmowanym przez sędziego miejscem służbowym.
§ 3. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym trwa
sześć lat.
§ 4. Po upływie kadencji sędzia sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym
może brać udział w rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do
czasu jej zakończenia.
§ 5. Kadencja sędziego sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym wygasa
przed jej upływem w przypadku:
1) rozwiązania albo wygaśnięcia stosunku służbowego sędziego;
2) przejścia albo przeniesienia sędziego w stan spoczynku;
3) ukarania sędziego karą dyscyplinarną określoną w art. 39 § 1 pkt 2–4.
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§ 1. Prezesa sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym powołuje spośród
sędziów tego sądu dyscyplinarnego Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby
Dyscyplinarnej. Kadencja prezesa sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie
okręgowym trwa trzy lata.
§ 2. Prezes sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie okręgowym może być odwołany
przez Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej w toku kadencji w
przypadku:
1) rażącego lub uporczywego niewywiązywania się z obowiązków służbowych;
2) gdy dalsze pełnienie funkcji z innych powodów nie da się pogodzić z dobrem
wymiaru sprawiedliwości;
3) złożenia rezygnacji z pełnionej funkcji.
§ 3. W razie nieobecności prezesa sądu dyscyplinarnego przy wojskowym sądzie
okręgowym jego obowiązki pełni najstarszy służbą sędzia sądu dyscyplinarnego przy
wojskowym sądzie okręgowym.
§ 4. Prezes wojskowego sądu okręgowego zapewnia odpowiednie warunki lokalowe i
techniczne oraz obsługę administracyjno-finansową sądu dyscyplinarnego przy wojskowym
sądzie okręgowym.
Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze
rozporządzenia, liczbę sędziów w sądach dyscyplinarnych przy wojskowych sądach
okręgowych, kierując się względami organizacyjnymi oraz potrzebą zapewnienia
sprawnego postępowania w sprawach dyscyplinarnych.
§ 1. Oskarżycielem przed sądem dyscyplinarnym w sprawach sędziów wojskowych sądów
okręgowych, a także prezesów oraz zastępców prezesów wojskowych sądów
garnizonowych jest Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych, zaś w sprawach
pozostałych sędziów – Zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych.
§ 2. Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych oraz Zastępcę Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych powołuje na czteroletnią kadencję Minister
Sprawiedliwości, po zasięgnięciu opinii Ministra Obrony Narodowej i Krajowej Rady
Sądownictwa.
§ 3. Jeżeli Minister Obrony Narodowej i Krajowa Rada Sądownictwa w terminie trzydziestu
dni od dnia przedstawienia przez Ministra Sprawiedliwości zamiaru powołania Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego
Sędziów Sądów Wojskowych, nie przedstawi opinii, Minister Sprawiedliwości powołuje ich
bez opinii.
§ 4. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych oraz Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych działają przy Krajowej Radzie Sądownictwa,
która zapewnia im obsługę administracyjną przez utworzenie odrębnej komórki
organizacyjnej w ramach Biura Krajowej Rady Sądownictwa.
§ 5. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych oraz Zastępca Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych wykonują swoje obowiązki do czasu
powołania osób pełniących te funkcje w kolejnej kadencji.
6. Minister
Obwiniony
może ustanowić
obrońcę
spośród
sędziów,
prokuratorów,Ministra
adwokatów lub
§ 1.
Sprawiedliwości
może
powołać
Rzecznika
Dyscyplinarnego
Sprawiedliwości do prowadzenia określonej sprawy sędziego. Powołanie Rzecznika
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wyłącza innego rzecznika od podejmowania
czynności w sprawie.
§ 2. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości jest powoływany spośród sędziów lub
sędziów sądów powszechnych. W sprawie przewinień dyscyplinarnych wyczerpujących
znamiona umyślnych przestępstw ściganych z oskarżenia publicznego, Rzecznik
Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości może zostać powołany także spośród prokuratorów
wskazanych przez Prokuratora Krajowego. W uzasadnionych przypadkach, w
szczególności śmierci lub przedłużającej się przeszkody w pełnieniu funkcji Rzecznika
Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości, Minister Sprawiedliwości wyznacza w miejsce tej
osoby innego sędziego, albo, w sprawie przewinienia dyscyplinarnego wyczerpującego
znamiona umyślnego przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, sędziego lub
prokuratora.
§ 3. Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości może wszcząć postępowanie na
wniosek Ministra Sprawiedliwości albo wstąpić do toczącego się postępowania.
§ 4. Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości jest równoznaczne z
żądaniem podjęcia postępowania wyjaśniającego albo postępowania dyscyplinarnego.
§ 5. Funkcja Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości wygasa z chwilą
uprawomocnienia
się orzeczenia
o odmowie wszczęcia
dyscyplinarnego,
Przepisy
art 41–41aa
w zakresie dotyczącym
Rzecznikapostępowania
Dyscyplinarnego
Sędziów Sądów
Wojskowych stosuje się odpowiednio do Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów
Sądów Wojskowych i Rzecznika Dyscyplinarnego Ministra Sprawiedliwości.
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§ 1. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych podejmuje czynności
dyscyplinarne na żądanie Krajowej Rady Sądownictwa, Ministra Sprawiedliwości, Ministra
Obrony Narodowej, prezesów właściwych sądów wojskowych, kolegium, a także z własnej
inicjatywy, po wstępnym ustaleniu okoliczności koniecznych dla stwierdzenia znamion
przewinienia dyscyplinarnego. Rzecznik Dyscyplinarny Sędziów Sądów Wojskowych, w
zakresie prowadzenia postępowania wyjaśniającego, jest związany wskazaniem organu
uprawnionego. Czynności wyjaśniające powinny być przeprowadzone w terminie
trzydziestu dni od dnia podjęcia pierwszej czynności przez Rzecznika Dyscyplinarnego
Sędziów Sądów Wojskowych.
§ 2. (uchylone)
§ 3. (uchylone)
§ 4. (uchylone)
§ 5. (uchylone)
§ 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 wydanego w pierwszej instancji wyroku sądu dyscyplinarnego oraz postanowienia i
zarządzenia zamykających drogę do wydania wyroku przysługuje odwołanie obwinionemu i
Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów Wojskowych, 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.
§ 1. Sąd dyscyplinarny, uznając na podstawie materiału zebranego przez Rzecznika
Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Wojskowych, że okoliczności czynu i wina obwinionego
nie budzą wątpliwości, a wystarczające będzie wymierzenie kar określonych w art. 39 § 1
pkt 1–3, może wydać wyrok nakazowy.
§ 2. Wyrok nakazowy wydaje sąd dyscyplinarny w składzie jednego sędziego.
§ 3. Wyrokiem nakazowym karę, o której mowa w art. 39 § 1 pkt 2a, orzeka się w wymiarze
od 5% do 10% uposażenia zasadniczego na okres od sześciu miesięcy do roku.
§ 4. Od wyroku nakazowego obwinionemu, Rzecznikowi Dyscyplinarnemu Sędziów Sądów
Wojskowych, Krajowej Radzie Sądownictwa, Ministrowi Sprawiedliwości i Ministrowi Obrony
Narodowej służy sprzeciw.
§ 5. Sprzeciw wnosi się do sądu dyscyplinarnego, który wydał wyrok nakazowy, w terminie
zawitym siedmiu dni od dnia jego doręczenia.
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§ 1. Odpis prawomocnego wyroku skazującego na karę dyscyplinarną oraz odpis
prawomocnego wyroku określonego w art. 39 § 5 dołącza się do akt osobowych sędziego.
§ 2. Po upływie pięciu lat od dnia uprawomocnienia się wyroku orzekającego karę
przewidzianą w art. 39 § 1 pkt 1–4 oraz wyroku określonego w art. 39 § 5, Minister
Sprawiedliwości w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej zarządza usunięcie odpisu
wyroku z akt osobowych, jeżeli w tym okresie nie wydano przeciwko sędziemu innego
wyroku skazującego. W takim przypadku dopuszczalne jest tylko jednoczesne usunięcie z
akt osobowych sędziego odpisów wszystkich wyroków.
§ 3. Prezes sądu prowadzący akta osobowe sędziego niezwłocznie zawiadamia Ministra
Sprawiedliwości o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 2 zdanie pierwsze.
§ 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.
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§ 1. Mandat ławnika wygasa:
1)w razie śmierci;
2)z upływem kadencji;
3)z dniem zwolnienia z czynnej służby wojskowej;
4)w razie przeniesienia do pełnienia służby w organach wymienionych w art. 55 § 2;
5)w razie przeniesienia do innej jednostki wojskowej, stacjonującej na obszarze
właściwości innego sądu wojskowego;
6)w razie skazania prawomocnym wyrokiem sądu lub warunkowego umorzenia
postępowania karnego;
7)w razie orzeczenia prawomocnym wyrokiem o ograniczeniu lub utracie praw
cywilnych;
8) w razie ukarania prawomocnym orzeczeniem dyscyplinarnym;
9)w razie odwołania ławnika przez zebranie żołnierzy w jednostce wojskowej, w której pełni
służbę;
10)wskutek zrzeczenia się mandatu.
§ 2. Prezes właściwego sądu stwierdza wygaśnięcie mandatu ławnika.
§ 1.Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio
przepisy art. 41_4, art. 5, art. 41_8, art. 41_20a, art. 41_22b § 2, art. 41_37 § 8, art.
41_37e § 1 i 3, art. 41_40, art 41a–41d, art. 41_42, art 44–52, art. 41_53 § 1–3, art. 41_54,
art. 41_57 § 1 i 7 zdanie pierwsze i drugie, art. 41_58 § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 41_60, art.
41_65, art. 41_66, art. 41_69 § 1 i 1b–2a, art. 41_70, art. 41_71 § 2 i 3, art 73–75, art.
41_77 § 2–2b, 3a, 4 i 6–7, art. 41_78 § 1–4, art. 78a § 1–3 i 6, art. 41_79, art. 41_80 §
2d–2h i 4, art. 41_82a, art. 41_83, art. 41_84 § 3, art. 41_85, art. 41_86, art. 41_89, art.
41_90, art. 41_91 § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 41_91a, art. 41_92, art. 41_93, art. 41_94 § 1,
3 i 4, art. 41_95, art. 41_98 § 1 i 2, art. 41_99, art. 41_100 § 1–4, art. 41_101 § 2–4, art.
41_102, art 104–106, art. 41_108, art. 41_111, art. 41_114 § 5–7, art 115–118, art
120–122, art 125–128, art. 41_130, art. 41_131, art. 41_133, art. 41_133a, art. 41_147 §
3, art. 41_156, art. 41_159 § 1 pkt 5 i 6, art. 41_167, art. 41_169, art. 41_170 § 3 i art
171–174 ustawy, o której mowa w art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 41_41 § 2, art. 41_41e, art. 41_57 § 9, art. 41_78 § 5, art. 41_78a § 7, art.
41_91 § 8 i art. 41_148 § 3 tej ustawy, z tym że:
1) określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości,
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych,
okręgowych i apelacyjnych 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;
2) uprawnienia określone w art. 41_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. sądów
z 2016wojskowych,
r. poz. 1726 asystentów
i 2138 oraz sędziów
z 2017 r.oraz
poz.ławników
60);
§
1.Do
stosuje się odpowiednio
przepisy art. 41_4, art. 41_5, art. 41_8, art. 41_20a, art. 41_22b § 2, art. 41_37 § 8, art.
41_37e § 1 i 3, art. 41_40, art 41a–41d, art. 41_42, art 44–52, art. 41_53 § 1–3, art. 41_54,
art. 41_57 § 1 i 7 zdanie pierwsze i drugie, art. 41_58 § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 41_60, art.
41_65, art. 41_66, art. 41_69 § 1 i 1b–2a, art. 41_70, art. 41_71, art 73–75, art. 41_77 §
2–2b, 3a, 4 i 6–7, art. 41_78 § 1–4, art. 41_78a § 1–3 i 6, art. 41_79, art. 41_80 § 2d–2h i
4, art. 41_82a, art. 41_83, art. 41_84 § 3, art. 41_85, art. 41_86, art. 41_89, art. 41_90, art.
41_91 § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 41_91a, art. 41_92, art. 41_93, art. 41_94 § 1, 3 i 4, art.
41_95, art. 41_98 § 1 i 2, art. 41_99, art. 41_100 § 1–4, art. 41_101 § 2–4, art. 41_102, art
104–106, art. 41_108, art. 41_109a, art. 41_109b, art. 41_111, art. 41_113 § 2–4, art.
41_113a, art. 41_113b, art. 41_114 § 2–13, art. 41_115, art. 41_115a, art 115c–118, art
120–122, art 125–128, art. 41_130, art. 41_131, art. 41_133, art. 41_133a, art. 41_147 §
3, art. 41_156, art. 41_159 § 1 pkt 5 i 6, art. 41_167, art. 41_169, art. 41_170 § 3 i art
171–174 ustawy, o której mowa w art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 41_41 § 2, art. 41_41e, art. 41_57 § 9, art. 41_78 § 5, art. 41_78a § 7, art.
41_91 § 8 i art. 41_148 § 3 tej ustawy, z tym że:
1) określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości,
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych,
okręgowych i apelacyjnych 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;
2) uprawnienia określone w art. 41_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
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§ 1.Do sądów wojskowych, asystentów sędziów oraz ławników stosuje się odpowiednio
przepisy art. 41_4, art. 41_5, art. 41_8, art. 41_20a, art. 41_22b § 2, art. 41_37 § 8, art.
41_37e § 1 i 3, art. 41_40, art 41a–41d, art. 41_42, art 44–52, art. 41_53 § 1–3, art. 41_54,
art. 41_57 § 1 i 7 zdanie pierwsze i drugie, art. 41_58 § 1, 3–4a, 5 i 6, art. 41_60, art.
41_65, art. 41_66, art. 41_69 § 1 i 1b–2a, art. 41_70, art. 41_71, art 73–75, art. 41_77 §
2–2b, 3a, 4 i 6–7, art. 41_78 § 1–4, art. 41_78a § 1–3 i 6, art. 41_79, art. 41_80 § 2d–2h i
4, art. 41_82a, art. 41_83, art. 41_84 § 3, art. 41_85, art. 41_86, art. 41_89, art. 41_90, art.
41_91 § 1, 1c–2, 6, 7 i 9–12, art. 41_91a, art. 41_92, art. 41_93, art. 41_94 § 1, 3 i 4, art.
41_95, art. 41_98 § 1 i 2, art. 41_99, art. 41_100 § 1–4, art. 41_101 § 2–4, art. 41_102, art
104–106, art. 41_108, art. 41_109a, art. 41_109b, art. 41_111, art. 41_113 § 2–4, art.
41_113a, art. 41_113b, art. 41_114 § 2–13, art. 41_115, art. 41_115a, art 115c–118, art
120–122, art 125–128, art. 41_130, art. 41_131, art. 41_133, art. 41_133a, art. 41_147 §
3, art. 41_156, art. 41_159 § 1 pkt 5 i 6, art. 41_167, art. 41_169, art. 41_170 § 3 i art
171–174 ustawy, o której mowa w art. 32a § 1, oraz przepisy wykonawcze wydane na
podstawie art. 41_41 § 2, art. 41_41e, art. 41_57 § 9, art. 41_78 § 5, art. 41_78a § 7, art.
41_91 § 8 i art. 41_148 § 3 tej ustawy, z tym że:
1) określone w przepisach czynności i uprawnienia Ministra Sprawiedliwości,
zgromadzenia ogólnego sędziów, kolegium sądu, prezesów sądów rejonowych,
okręgowych i apelacyjnych 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;
2) uprawnienia określone w art. 41_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. oprzez
służbie
wojskowej żołnierzy
zawodowych
1. Czynności
kontrolne
mogą
być wykonywane
pracowników
organu kontroli
po
okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej legitymacji służbowej
upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do
przeprowadzenia kontroli, chyba że odrębne przepisy przewidują możliwość podjęcia
kontroli po okazaniu legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się
przedsiębiorcy albo osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych
przepisach, lecz nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli.
2. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie
odrębnych przepisów, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności kontrolne są
niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia,
przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub
zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także gdy przeprowadzenie kontroli jest
uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska.
3. W przypadku podjęcia czynności kontrolnych, o których mowa w ust. 2, osoba
podejmująca kontrolę, po okazaniu legitymacji służbowej i przed podjęciem pierwszej
czynności kontrolnej, informuje przedsiębiorcę lub osobę, wobec której podjęto czynności
kontrolne, o przysługujących im prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli.
3a. Czynności kontrolne prowadzone z użyciem bezzałogowych statków powietrznych
mogą być wykonywane przez pracowników organu kontroli posiadających stosowne
uprawnienia do wykonywania takich lotów, bez okazania legitymacji służbowej i
poinformowania przedsiębiorcy lub osoby, wobec której podjęto czynności kontrolne, o
przysługujących im prawach oraz obowiązkach w trakcie kontroli.
3b. Loty, o których mowa w ust. 3a, wykonywane są w przypadku, gdy operator
bezzałogowego statku powietrznego znajduje się poza terenem, do którego prowadzący
działalność posiada tytuł prawny.
4. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące pracownikami
organu kontroli, jeżeli odrębne przepisy przewidują taką możliwość.
5. Do pracowników organu kontroli oraz osób, o których mowa w ust. 4, stosuje się
przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wyłączenia pracownika,
Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli:
1) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
(Dz. U. z 2017 r. poz. 576 i 935);
2) celno-skarbowej prowadzonej w trybie określonym w dziale V rozdziale 1 ustawy
z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej;
3) prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Środowiska w zakresie gospodarki odpadami.
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Sąd Najwyższy jest organem władzy sądowniczej, powołanym do:
1) sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez:
a) zapewnienie zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa sądów powszechnych i
sądów wojskowych przez rozpoznawanie środków odwoławczych oraz podejmowanie
uchwał rozstrzygających zagadnienia prawne,
b)
kontrolę nadzwyczajną prawomocnych orzeczeń sądowych w celu zapewnienia ich
zgodności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady
sprawiedliwości społecznej przez rozpoznawanie skarg nadzwyczajnych;
2) rozpatrywania spraw dyscyplinarnych w zakresie określonym w ustawie;
3) rozpoznawania protestów wyborczych oraz stwierdzania ważności wyborów do
Sejmu i Senatu, wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu
Europejskiego oraz rozpoznawania protestów przeciwko ważności referendum
ogólnokrajowego i referendum konstytucyjnego oraz stwierdzania ważności referendum;
4) opiniowania projektów ustaw i innych aktów normatywnych, na podstawie których
orzekają i funkcjonują sądy, a także innych projektów ustaw w zakresie, w jakim mają one
wpływ na sprawy należące do właściwości Sądu Najwyższego;
5) wykonywania innych czynności określonych w ustawach.
§ 1. Projekt dochodów i wydatków Sądu Najwyższego, w brzmieniu uchwalonym przez
Kolegium Sądu Najwyższego, minister właściwy do spraw finansów publicznych włącza do
projektu budżetu państwa.
§ 2. Kolegium Sądu Najwyższego włącza projekt dochodów i wydatków związanych z
funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej, w brzmieniu uchwalonym przez zgromadzenie
sędziów Izby Dyscyplinarnej, do projektu dochodów i wydatków Sądu Najwyższego.
§ 3. W zakresie wykonywania budżetu Sądu Najwyższego Pierwszemu Prezesowi Sądu
Najwyższego przysługują uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
§ 4. W zakresie wykonywania budżetu Sądu Najwyższego związanego z funkcjonowaniem
Izby Dyscyplinarnej uprawnienia ministra właściwego do spraw finansów publicznych
przysługują Prezesowi Sądu Najwyższego kierującemu pracą Izby Dyscyplinarnej.
§ 5. Przeniesienia wydatków skutkujące zmniejszeniem wydatków związanych z
funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej wymagają zgody Prezesa Sądu Najwyższego
kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej.
§ 6. Prezes Sądu Najwyższego kierujący pracą Izby Dyscyplinarnej wykonuje budżet Sądu
Najwyższego w zakresie związanym z funkcjonowaniem Izby Dyscyplinarnej.
§ 1. Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego dokonującemu wyboru, o
którym mowa w art. 12 § 2, przewodniczy Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, a w
przypadku gdy nie jest to możliwe lub gdy zgłoszono jego kandydaturę – Prezes Sądu
Najwyższego najstarszy służbą na stanowisku sędziego. Jeżeli na stanowisko Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego zgłoszono również kandydaturę Prezesa Sądu Najwyższego
najstarszego służbą na stanowisku sędziego, Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu
Najwyższego przewodniczy najstarszy służbą sędzia Sądu Najwyższego, którego
kandydatura nie została zgłoszona.
§ 2. Do podjęcia uchwały Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego w sprawie
wyboru kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, wymagana
jest obecność co najmniej 2/3 liczby sędziów każdej z izb. Jeżeli uchwały nie podjęto ze
względu na brak wymaganego kworum, do podjęcia uchwały na kolejnym posiedzeniu
wymagana jest obecność co najmniej 3/5 liczby sędziów Sądu Najwyższego.
§ 3. Każdy sędzia uczestniczący w głosowaniu może oddać tylko jeden głos. Głosowanie
jest tajne.
§ 4. Kandydatami na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wybranymi przez
Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego są kandydaci, którzy uzyskali
największą liczbę głosów. Jeżeli 2 lub więcej kandydatów na stanowisko Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego uzyskało równą liczbę głosów, w wyniku czego nie jest
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§ 1. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje pracami Sądu Najwyższego i reprezentuje
Sąd Najwyższy na zewnątrz, w szczególności:
1) powołuje i odwołuje, na wniosek Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą
danej izby, przewodniczących wydziałów w tej izbie;
2) reprezentuje Sąd Najwyższy przed Trybunałem Konstytucyjnym lub w pracach
komisji sejmowych i senackich albo wyznacza inną osobę reprezentującą Sąd Najwyższy;
3) opiniuje i przedstawia Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej kandydatów na
stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego, wybranych przez zgromadzenie sędziów izby
Sądu Najwyższego;
4) opiniuje oświadczenia o woli dalszego pełnienia urzędu na stanowisku sędziego
Sądu Najwyższego przez osoby, które ukończyły 65. rok życia;
5) przedstawia Zgromadzeniu Ogólnemu Sędziów Sądu Najwyższego projekt
informacji, o której mowa w art. 5 § 1 zdanie pierwsze;
6) określa, po zasięgnięciu opinii Kolegium Sądu Najwyższego, w drodze
zarządzenia, regulamin Kancelarii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, organizację i
zakres działania sekretariatów sądowych oraz innych jednostek administracyjnych w
Sądzie Najwyższym, regulamin Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego, a także
regulamin pracy i wynagradzania pracowników Sądu Najwyższego niebędących sędziami;
7) wykonuje określone w ustawie czynności związane z wyborem ławników Sądu
Najwyższego;
8) wykonuje
inne czynności
określone
w ustawie,
§ 1. Prezes
Sądu Najwyższego
kieruje
pracą danej
izby. regulaminie Sądu Najwyższego i
§ 2. Prezes Sądu Najwyższego jest powoływany przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, na trzyletnią
kadencję spośród 3 kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów izby Sądu
Najwyższego i może zostać ponownie powołany tylko dwukrotnie. Osoba powołana na
stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego może zajmować to stanowisko tylko do czasu
przejścia w stan spoczynku, przeniesienia w stan spoczynku albo wygaśnięcia stosunku
służbowego sędziego Sądu Najwyższego.
§ 3. Do kandydatów na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego oraz ich wyboru przez
zgromadzenie sędziów izby Sądu Najwyższego przepisy art. 12 § 2 i art. 13 stosuje się
odpowiednio.
§ 1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, po zasięgnięciu opinii Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego, obwieszcza w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor
Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziego przewidzianych do objęcia w poszczególnych
izbach Sądu Najwyższego.
§ 2. Każda osoba, która spełnia warunki do objęcia stanowiska sędziego Sądu
Najwyższego, może zgłosić swoją kandydaturę Krajowej Radzie Sądownictwa w terminie
miesiąca od dnia obwieszczenia, o którym mowa w § 1.
§ 3. Kandydaturę zgłasza się przez złożenie karty zgłoszenia kandydata na wolne
stanowisko sędziego Sądu Najwyższego we wskazanej w obwieszczeniu izbie oraz dołącza
się do niej – z wyjątkiem gdy kandydatem jest sędzia albo prokurator – informację z
Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą kandydata oraz zaświadczenie stwierdzające, że
jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego.
§ 3a. Do karty zgłoszenia kandydata na wolne stanowisko sędziego Sądu Najwyższego
kandydat może dołączyć również inne dokumenty potwierdzające jego kwalifikacje, w
szczególności informacje o dorobku naukowym, spis publikacji, opinie przełożonych i
rekomendacje.
§ 3b. Zgłaszający urodzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. składa w postaci papierowej
oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o
ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186), albo informację, o której mowa w
art. 7 ust. 3a tej ustawy.
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§ 1. Sędzia Sądu Najwyższego przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku
życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed
ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i
przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na
stanowisko sędziowskie a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze
zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego,
może zasięgnąć opinii Krajowej Rady Sądownictwa, która przedstawia opinię w terminie 30
dni od dnia wystąpienia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o przedstawienie opinii.
§ 2. Oświadczenie i zaświadczenie, o których mowa w § 1, składa się Pierwszemu
Prezesowi Sądu Najwyższego, który wraz ze swoją opinią niezwłocznie przedkłada je
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego swoje
oświadczenie i zaświadczenie wraz z opinią Kolegium Sądu Najwyższego składa
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej może wyrazić zgodę na dalsze zajmowanie
stanowiska sędziego Sądu Najwyższego w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania
oświadczenia i zaświadczenia oraz opinii, o których mowa w § 1 i 2. Niewyrażenie zgody w
terminie,
o którym
mowa w zdaniu
pierwszym
jest równoznaczne
z przejściem
sędziego
w
§
1. Sędzia
Sądu Najwyższego
przechodzi
w stan
spoczynku z dniem
ukończenia
65. roku
życia, chyba że nie później niż na 6 miesięcy i nie wcześniej niż na 12 miesięcy przed
ukończeniem tego wieku złoży oświadczenie o woli dalszego zajmowania stanowiska i
przedstawi zaświadczenie stwierdzające, że jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do
pełnienia obowiązków sędziego, wydane na zasadach określonych dla kandydata na
stanowisko sędziowskie a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze
zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego.
§ 1a. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, przed wyrażeniem zgody na dalsze zajmowanie
stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, zasięga opinii Krajowej Rady Sądownictwa.
Krajowa Rada Sądownictwa przekazuje Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej opinię w
terminie 30 dni od dnia wystąpienia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o
przedstawienie tej opinii. W przypadku nieprzekazania opinii w terminie, o którym mowa w
zdaniu drugim, uznaje się, że Krajowa Rada Sądownictwa wydała opinię pozytywną.
§ 1b. Sporządzając opinię, o której mowa w § 1a, Krajowa Rada Sądownictwa bierze pod
uwagę interes wymiaru sprawiedliwości lub ważny interes społeczny, w szczególności
racjonalne wykorzystanie kadr Sądu Najwyższego lub potrzeby wynikające z obciążenia
zadaniami poszczególnych izb Sądu Najwyższego.
§ 2. Oświadczenie i zaświadczenie, o których mowa w § 1, składa się Pierwszemu
Prezesowi Sądu Najwyższego, który wraz ze swoją opinią niezwłocznie przedkłada je
Prezydentowi
Rzeczypospolitej
Prezes
Sądustosunku
Najwyższego
swoje lub
§
1. Sędzia Sądu
Najwyższego Polskiej.
nie możePierwszy
pozostawać
w innym
służbowym
podejmować dodatkowego zatrudnienia, z wyjątkiem zatrudnienia w charakterze
pracownika naukowo-dydaktycznego, dydaktycznego lub naukowego u jednego
pracodawcy, w łącznym wymiarze nieprzekraczającym pełnego wymiaru czasu pracy
pracowników zatrudnionych w takim charakterze, o ile nie utrudnia to pełnienia obowiązków
sędziego Sądu Najwyższego.
§ 2. Sędzia Sądu Najwyższego nie może podejmować innego zajęcia, o charakterze
zarobkowym lub niezarobkowym, które utrudniałoby pełnienie przez niego obowiązków
sędziego Sądu Najwyższego, uchybiałoby godności urzędu lub mogłoby podważać
zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
§ 3. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w § 1 i 2, a także
o zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego stanowisko w Sądzie
Najwyższym, sędzia Sądu Najwyższego zawiadamia Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego pisemnie informuje o sprzeciwie, jeżeli
uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia będzie utrudniało
pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu sędziego Sądu Najwyższego lub
podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
§ 4. O zamiarze podjęcia zatrudnienia lub innego zajęcia, o których mowa w § 1 i 2, a także
o zamiarze ich kontynuowania przez sędziego obejmującego stanowisko Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zawiadamia Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pisemnie informuje o
sprzeciwie, jeżeli uzna, że podjęcie albo kontynuowanie zatrudnienia lub innego zajęcia
będzie utrudniało pełnienie obowiązków, uchybiało godności urzędu Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego lub podważało zaufanie do jego bezstronności lub niezawisłości.
§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego nie może:
1) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa
handlowego;
2) być członkiem zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółdzielni;
3) być członkiem zarządu fundacji prowadzącej działalność gospodarczą;
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§ 1. Wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego stanowi wielokrotność
podstawy ustalenia tego wynagrodzenia, z zastosowaniem mnożnika 4,13.
§ 2. Podstawę ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w
danym roku stanowi przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale roku poprzedniego,
ogłaszane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 63_20 pkt 2 ustawy z dnia 17
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z
2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120).
§ 3. Jeżeli przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w § 2, jest niższe od przeciętnego
wynagrodzenia ogłoszonego za drugi kwartał roku poprzedniego – przyjmuje się podstawę
ustalenia wynagrodzenia zasadniczego sędziego Sądu Najwyższego w dotychczasowej
wysokości.
§ 4. Wynagrodzenie sędziego Sądu Najwyższego określa się w stawce podstawowej albo
awansowej. Stawka awansowa stanowi 115% stawki podstawowej.
§ 5. Sędzia Sądu Najwyższego, obejmując stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie
zasadnicze w stawce podstawowej. Po 7 latach służby w Sądzie Najwyższym
wynagrodzenie zasadnicze sędziego Sądu Najwyższego podwyższa się do stawki
awansowej.
§ 6. W związku z pełnioną funkcją sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje dodatek
funkcyjny,
wysokość
ustala się z ustala
zastosowaniem
podstawy ustalenia
§
1. Liczbęktórego
ławników
Sądu Najwyższego
Kolegium mnożników
Sądu Najwyższego.
§ 2. Ławników wybiera Senat w głosowaniu jawnym.
§ 3. Kadencja ławników Sądu Najwyższego trwa 4 lata kalendarzowe następujące po roku,
w którym dokonano wyborów. Funkcja ławnika Sądu Najwyższego wybranego w trakcie
kadencji wygasa z upływem kadencji ogółu ławników Sądu Najwyższego.
§ 4. Po upływie kadencji ławnik Sądu Najwyższego może brać udział jedynie w
rozpoznawaniu sprawy rozpoczętej wcześniej z jego udziałem, do czasu jej zakończenia.
§ 5. Wybory ławników Sądu Najwyższego odbywają się najpóźniej w październiku roku
kalendarzowego, w którym upływa kadencja dotychczasowych ławników Sądu
Najwyższego.
§ 1. Sądami dyscyplinarnymi w sprawach dyscyplinarnych sędziów Sądu Najwyższego są:
1) w pierwszej instancji – Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Izby Dyscyplinarnej i
1 ławnika Sądu Najwyższego;
2) w drugiej instancji – Sąd Najwyższy w składzie 3 sędziów Izby Dyscyplinarnej i 2
ławników Sądu Najwyższego.
§ 2. (uchylony)
§ 1. Jeżeli w orzecznictwie sądów powszechnych, sądów wojskowych lub Sądu
Najwyższego ujawnią się rozbieżności w wykładni przepisów prawa będących podstawą ich
orzekania, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego lub Prezes Sądu Najwyższego może, w
celu zapewnienia jednolitości orzecznictwa, przedstawić wniosek o rozstrzygnięcie
zagadnienia prawnego Sądowi Najwyższemu w składzie 7 sędziów lub innym odpowiednim
składzie.
§ 2. Z wnioskiem, o którym mowa w § 1, mogą wystąpić również Prokurator Generalny,
Rzecznik Praw Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta,
Przewodniczący Rady Dialogu Społecznego, Przewodniczący Komisji Nadzoru
Finansowego, Rzecznik Finansowy i Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.
§ 1. Od prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego
postępowanie w sprawie, może być wniesiona skarga nadzwyczajna, jeżeli jest to
konieczne dla zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej i:
1) orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela określone
w Konstytucji,
2) orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub
niewłaściwe zastosowanie,
3) zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w
sprawie materiału dowodowego
– a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych
środków zaskarżenia.
§ 2. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw
Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i
Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 3. Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się
zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga
kasacyjna – w terminie roku od dnia ich rozpoznania. Niedopuszczalne jest uwzględnienie
skargi nadzwyczajnej na niekorzyść oskarżonego wniesionej po upływie roku od dnia
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§ 1. Jeżeli jest to konieczne dla zapewnienia zgodności z zasadą demokratycznego
państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej, od
prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego lub sądu wojskowego kończącego
postępowanie w sprawie może być wniesiona skarga nadzwyczajna, o ile:
1)
orzeczenie narusza zasady lub wolności i prawa człowieka i obywatela
określone w Konstytucji lub
2)
orzeczenie w sposób rażący narusza prawo przez błędną jego wykładnię lub
niewłaściwe zastosowanie, lub
3)
zachodzi oczywista sprzeczność istotnych ustaleń sądu z treścią zebranego w
sprawie materiału dowodowego
– a orzeczenie nie może być uchylone lub zmienione w trybie innych nadzwyczajnych
środków zaskarżenia.
§ 2. Skargę nadzwyczajną może wnieść Prokurator Generalny, Rzecznik Praw
Obywatelskich oraz, w zakresie swojej właściwości, Prezes Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, Rzecznik Praw Dziecka, Rzecznik Praw Pacjenta,
Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, Rzecznik Finansowy, Rzecznik Małych i
Średnich Przedsiębiorców i Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
§ 3. Skargę nadzwyczajną wnosi się w terminie 5 lat od dnia uprawomocnienia się
zaskarżonego orzeczenia, a jeżeli od orzeczenia została wniesiona kasacja albo skarga
kasacyjna
– w terminie
roku od dnia
ich nadzwyczajnej,
rozpoznania. Niedopuszczalne
uwzględnienie
§
1. W przypadku
uwzględnienia
skargi
Sąd Najwyższy jest
uchyla
zaskarżone
orzeczenie w całości lub w części i stosownie do wyników postępowania orzeka co do istoty
sprawy albo przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania właściwemu sądowi, w razie
potrzeby uchylając także orzeczenie sądu pierwszej instancji, albo umarza postępowanie.
Sąd Najwyższy oddala skargę nadzwyczajną, jeżeli stwierdzi brak podstawy do uchylenia
zaskarżonego orzeczenia.
§ 2. Jeżeli Sąd Najwyższy przy rozpatrywaniu skargi nadzwyczajnej uzna, że przyczyną
naruszenia przez orzeczenie zasad lub wolności i praw człowieka i obywatela, określonych
w Konstytucji, jest niezgodność ustawy z Konstytucją, występuje z pytaniem prawnym do
Trybunału Konstytucyjnego. Sąd Najwyższy może zawiesić postępowanie z urzędu jeżeli
rozstrzygnięcie sprawy zależy od wyniku postępowania toczącego się przed Trybunałem
Konstytucyjnym.
§ 1. Skargę nadzwyczajną rozpoznaje Sąd Najwyższy w składzie 2 sędziów Sądu
Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz 1
ławnika Sądu Najwyższego.
§ 2. Jeżeli skarga nadzwyczajna dotyczy orzeczenia zapadłego w wyniku postępowania, w
którego toku orzeczenie wydał Sąd Najwyższy, sprawę rozpoznaje Sąd Najwyższy w
składzie 5 sędziów Sądu Najwyższego orzekających w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i
Spraw Publicznych oraz 2 ławników Sądu Najwyższego.
§ 3. Jeżeli skład Sądu Najwyższego wskazany w § 1 lub 2 zamierza odstąpić od zasady
prawnej uchwalonej przez izbę Sądu Najwyższego, przedstawia powstałe zagadnienie
prawne do rozstrzygnięcia składowi:
1) całej Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych – jeżeli zamierza odstąpić
od zasady prawnej uchwalonej przez skład Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw
Publicznych; rozstrzygnięcie następuje w drodze uchwały składu całej izby;
2) Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz izby, która uchwaliła
zasadę prawną – jeżeli zamierza odstąpić od zasady prawnej uchwalonej przez skład izby
innej niż Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych; rozstrzygnięcie następuje w
drodze uchwały całych składów obu izb.
4. Sędziowie
W przypadku
wskazanym
w § 3którzy
pkt 2 przepis
88 §w3 życie
zdanie
drugie stosuje
§ 1.
Sądu
Najwyższego,
do dnia art.
wejścia
niniejszej
ustawysię
ukończyli 65. rok życia albo ukończą 65. rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, z dniem następującym po upływie trzech miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przechodzą w stan spoczynku, chyba że w terminie
miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą oświadczenie i zaświadczenie, o
których mowa w art. 37 § 1, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze
zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy art. 37 § 2–4 stosuje się
odpowiednio.
§ 2. W terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy sędzia Sądu
Najwyższego może przejść w stan spoczynku, składając za pośrednictwem Pierwszego
Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy sędziowie orzekający w Izbie Wojskowej
przechodzą w stan spoczynku.
§ 4. Jeżeli stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu
Najwyższego zostanie zwolnione po wejściu w życie niniejszej ustawy, Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej powierzy kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą wskazanemu
sędziemu Sądu Najwyższego do czasu powołania Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego
lub Prezesa Sądu Najwyższego spośród kandydatów wybranych w trybie § 5.
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§ 1. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
ukończyli 65. rok życia albo ukończą 65. rok życia w okresie trzech miesięcy od dnia
wejścia w życie niniejszej ustawy, z dniem następującym po upływie trzech miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przechodzą w stan spoczynku, chyba że w terminie
miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy złożą oświadczenie i zaświadczenie, o
których mowa w art. 37 § 1, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze
zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy art. 37 § 2–4 stosuje się
odpowiednio.
§ 1a. Sędziowie Sądu Najwyższego, którzy ukończą 65. rok życia po upływie trzech
miesięcy i przed upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy
przechodzą w stan spoczynku z upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszej ustawy, chyba że w tym terminie złożą oświadczenie i zaświadczenie, o których
mowa w art. 37 § 1, a Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wyrazi zgodę na dalsze
zajmowanie stanowiska sędziego Sądu Najwyższego. Przepisy art. 37 § 1a–4 stosuje się
odpowiednio.
§ 1b. Sędzia Sądu Najwyższego, który ukończy 65. rok życia po upływie trzech miesięcy i
przed upływem dwunastu miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy może przejść
w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, składając za pośrednictwem
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej
Polskiej.Sądu Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 § 4 Prezydent
Sędzia
Rzeczypospolitej Polskiej powierzył kierowanie Sądem Najwyższym lub izbą, wykonuje
obowiązki i uprawnienia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego lub Prezesa Sądu
Najwyższego określone w ustawie.
W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przepisy wydane na
podstawie art. 4 nie wymagają zaopiniowania przez Kolegium Sądu Najwyższego.
W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy Prezydent
Rzeczypospolitej Polskiej może obwieszczać w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej
Polskiej „Monitor Polski” liczbę wolnych stanowisk sędziów przewidzianych do objęcia w
poszczególnych izbach Sądu Najwyższego bez zasięgnięcia opinii Pierwszego Prezesa
Sądu Najwyższego.
Postępowania w przedmiocie powołania do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu
Najwyższego wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy
podlegają umorzeniu, chyba że Krajowa Rada Sądownictwa przedstawiła Prezydentowi
Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o powołanie do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego Sądu Najwyższego.
§ 1. W okresie 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy skarga nadzwyczajna może
być wniesiona od prawomocnych orzeczeń kończących postępowanie w sprawach, które
uprawomocniły się po dniu 17 października 1997 r. Przepisu art. 89 § 3 zdanie pierwsze nie
stosuje się.
§ 1a. Skarga nadzwyczajna od prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w
sprawie, które uprawomocniło się przed wejściem w życie niniejszej ustawy, może być
wniesiona przez Prokuratora Generalnego lub Rzecznika Praw Obywatelskich. Przepisu
art. 89 § 2 nie stosuje się.
§ 2. Jeżeli zachodzą przesłanki wskazane w art. 89 § 1, a zaskarżone orzeczenie wywołało
nieodwracalne skutki prawne, w szczególności jeżeli od dnia uprawomocnienia się
zaskarżonego orzeczenia upłynęło 5 lat, a także jeżeli uchylenie orzeczenia naruszyłoby
międzynarodowe zobowiązania Rzeczypospolitej Polskiej, Sąd Najwyższy ogranicza się do
stwierdzenia wydania zaskarżonego orzeczenia z naruszeniem prawa oraz wskazania
okoliczności, z powodu których wydał takie rozstrzygnięcie, chyba że zasady lub wolności i
prawa człowieka i obywatela określone w Konstytucji przemawiają za wydaniem
rozstrzygnięcia, o którym mowa w art. 91 § 1.
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§ 1. Sędzia albo asesor sądowy, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia
wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, powinien w terminie 6 miesięcy od
dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zrzec się obywatelstwa obcego państwa.
§ 2. W przypadku bezskutecznego upływu terminu, o którym mowa w § 1, stosunek
służbowy sędziego albo asesora sądowego wygasa.
§ 3. Sędzia albo asesor sądowy, który w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy nie spełnia
wymogu posiadania wyłącznie obywatelstwa polskiego, może przed upływem terminu, o
którym mowa w § 1, złożyć do Krajowej Rady Sądownictwa wniosek o wyrażenie zgody na
zajmowanie stanowiska sędziowskiego pomimo posiadania obywatelstwa obcego państwa.
§ 4. Krajowa Rada Sądownictwa może wyrazić zgodę na zajmowanie stanowiska
sędziowskiego albo asesorskiego pomimo posiadania obywatelstwa obcego państwa przez
sędziego albo asesora sądowego, o którym mowa w § 1, mając w szczególności na
względzie okoliczności związane z nabyciem obywatelstwa oraz konsekwencje wynikające
z jego zrzeczenia się. Krajowa Rada Sądownictwa wydaje uchwałę w terminie trzech
miesięcy od dnia wpływu wniosku. Od uchwały Krajowej Rady Sądownictwa odwołanie nie
przysługuje.
§ 5. W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w § 3, i wydania przez Krajową Radę
Sądownictwa
uchwały odmawiającej
zgody na
zajmowanie
sędziowskiego
§
1. Do dnia rozpoczęcia
pierwszej kadencji
ławników
Sądustanowiska
Najwyższego
obowiązki
ławników Sądu Najwyższego wykonują ławnicy wskazani przez Pierwszego Prezesa Sądu
Najwyższego albo sędziego Sądu Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 §
4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył kierowanie Sądem Najwyższym, spośród
ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w
Warszawie, którzy zgłosili gotowość orzekania w Sądzie Najwyższym. Uprawnienia
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego albo sędziego Sądu Najwyższego, któremu w
trybie określonym w art. 111 § 4 Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej powierzył kierowanie
Sądem Najwyższym w zakresie wskazania ławników orzekających w postępowaniach
określonych w art. 27 § 1 pkt 1 wykonuje sędzia, o którym mowa w art. 130.
§ 2. W dniu następującym po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy Prezes Sądu
Okręgowego w Warszawie oraz Prezes Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w
Warszawie zawiadamiają ławników Sądu Okręgowego w Warszawie oraz Sądu
Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie o możliwości orzekania przez nich w
postępowaniach dyscyplinarnych w Sądzie Najwyższym. W terminie 30 dni od dnia wejścia
w życie niniejszej ustawy ławnicy sądów okręgowych wskazani w zdaniu pierwszym mogą
zgłosić gotowość orzekania w sprawach dyscyplinarnych Pierwszemu Prezesowi Sądu
Najwyższego albo sędziemu Sądu Najwyższego, któremu w trybie określonym w art. 111 §
4 Prezydent
Rzeczypospolitej
Polskiej
kierowanie
Sądem
Najwyższym.
Sędziowie
zajmujący
w dniu wejścia
w powierzył
życie niniejszej
ustawy
stanowiska
w innych izbach
Sądu Najwyższego mogą zostać przeniesieni na stanowiska w Izbie Dyscyplinarnej. Do
dnia obsadzenia po raz pierwszy wszystkich stanowisk sędziów Sądu Najwyższego w Izbie
Dyscyplinarnej, sędzia zajmujący stanowisko w innej izbie Sądu Najwyższego składa
wniosek o przeniesienie na stanowisko w Izbie Dyscyplinarnej do Krajowej Rady
Sądownictwa, po uzyskaniu zgody Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego oraz Prezesa
Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Dyscyplinarnej oraz izby, w której zajmuje
stanowisko sędzia składający wniosek o przeniesienie. Do pełnienia urzędu na stanowisku
sędziego Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej, do dnia obsadzenia po raz pierwszy
wszystkich stanowisk w tej izbie, powołuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek
Krajowej Rady Sądownictwa.
1. W przypadku zmiany granic gmin polegającej na wyłączeniu części obszaru gminy i jego
włączeniu do sąsiedniej gminy, gmina, do której został włączony ten obszar, wstępuje we
wszystkie prawa i obowiązki gminy na tym obszarze, w tym prawa i obowiązki wynikające z
zezwoleń, koncesji oraz innych aktów administracyjnych.
2. Akty prawa miejscowego z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego
ustanowione przez organ gminy przed zmianą granic:
1) w części dotyczącej obszaru, który został wyłączony z tej gminy, stają się aktami
prawa miejscowego gminy, do której ten obszar został włączony i obowiązują do dnia
wejścia w życie nowych aktów prawa miejscowego ustanowionych przez organ tej gminy,
jednak nie dłużej niż przez okres 3 lat od dnia zmiany granic gminy;
2) w części dotyczącej obszaru, który nie został wyłączony z tej gminy, pozostają w
mocy.
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1. W wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą
być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami gminy określa uchwała rady
gminy, z zastrzeżeniem ust. 7.
3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski.
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują
corocznie o części wydatków budżetu gminy. Zadania wybrane w ramach budżetu
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. Rada gminy w toku
prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym
zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
5. W gminach będących miastami na prawach powiatu utworzenie budżetu obywatelskiego
jest obowiązkowe, z tym że wysokość budżetu obywatelskiego wynosi co najmniej 0,5%
wydatków gminy zawartych w ostatnim przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu.
6. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule
obejmujące całość gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek
pomocniczych.
7. Rada gminy określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie
może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu
obywatelskiego, w którym zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do ich zgodności z prawem,
wykonalności
technicznej,
spełniania
przez
nie wymogów
formalnych oraz
tryb odwołania
1.
Gmina w celu
zapewnienia
porządku
publicznego
i bezpieczeństwa
obywateli
oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne
umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą
zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru
lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy lub
jednostek organizacyjnych gminy, a także na terenie wokół takich nieruchomości i obiektów
budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz
obiektów socjalnych.
3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów dla
których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia
nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których
nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób
widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich
znaków.
6. Uchwały
Monitoring,
w ramach
którego dochodzi
do przetwarzania
osobowych,
wymaga
1.
rady
gminy zapadają
zwykłą większością
głosów danych
w obecności
co najmniej
połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu jawnym, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
3. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 2 nie jest
możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
4. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze gminy.

Kadencja rady gminy trwa 5 lat licząc od dnia wyboru.
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1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania
gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej.
2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:
1) uchwalanie statutu gminy;
2) ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz
przyjmowanie sprawozdań z jego działalności;
3) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym
budżetu - na wniosek wójta;
4) uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu
oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego
tytułu;
4a) rozpatrywanie raportu o stanie gminy oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania z tego tytułu;
5) uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
6) uchwalanie programów gospodarczych;
6a) przyjmowanie programów rozwoju w trybie określonym w przepisach o zasadach
prowadzenia polityki rozwoju;
7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im
składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na
realizację zadań przez te jednostki;
8) podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w
odrębnych ustawach;
9) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres
zwykłego zarządu, dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady gminy jest wymagana również w
przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
1. Rada gminy rozpatruje skargi na działania wójta i gminnych jednostek organizacyjnych;
wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje komisję skarg,
wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 19 ust. 1.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut gminy.

1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza
się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.
1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1c. Do transmisji i utrwalania obrad rady gminy mogą być wykorzystywane urządzenia
służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których
mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W tym celu rada gminy
zawiera z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady
korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
kraju.
2a. (uchylony)
2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu
terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2ba. Pierwszą sesję rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin lub rady nowo
utworzonej gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w terminie 7 dni po
dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku, o którym mowa w art. 510_390a
§ 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, na dzień przypadający w terminie
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1. Rada gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza
się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.
1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1c. (uchylony)
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
kraju.
2a. (uchylony)
2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu
terytorialnego. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
2ba. Pierwszą sesję rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin lub rady nowo
utworzonej gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w terminie 7 dni po
dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku, o którym mowa w art. 510_390a
§ 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, na dzień przypadający w terminie
7 dni od dnia powstania gminy.
2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Rada
Na wniosek
wójta lub na
co sesjach
najmniejzwoływanych
1/4 ustawowego
składu
rady gminy przewodniczący
1.
gminy obraduje
przez
przewodniczącego
w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza
się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Rada gminy może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.
1b. Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1c. (uchylony)
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.
2a. (uchylony)
2b. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu
terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do
rady gminy.
2ba. Pierwszą sesję rady gminy powstałej w wyniku połączenia gmin lub rady nowo
utworzonej gminy zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w terminie 7 dni po
dniu ogłoszenia wyników wyborów do rady, a w przypadku, o którym mowa w art. 510_390a
§ 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy, na dzień przypadający w terminie
7 dni od dnia powstania gminy.
2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
3. Na wniosek wójta
co najmniej
1/4z ustawowego
składu
rady gminymoże
przewodniczący
Przewodniczący
radylub
gminy
w związku
realizacją swoich
obowiązków
wydawać
polecenia służbowe pracownikom urzędu gminy wykonującym zadania organizacyjne,
prawne oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady gminy, komisji i radnych. W
tym przypadku przewodniczący rady gminy wykonuje uprawnienia zwierzchnika
służbowego w stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.
1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej gminy. Radny
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje
zgłaszane przez mieszkańców gminy postulaty i przedstawia je organom gminy do
rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
3. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
4. Zasady działania klubów radnych określa statut gminy.
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1. Radny jest obowiązany brać udział w pracach rady gminy i jej komisji oraz innych
instytucji samorządowych, do których został wybrany lub desygnowany.
2. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr
osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w
których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność urzędu gminy, a
także spółek z udziałem gminy, spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych,
gminnych osób prawnych, oraz zakładów, przedsiębiorstw i innych gminnych jednostek
organizacyjnych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy prawnie chronionej.
3. W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4. Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna
zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz
wynikające z niej pytania.
5. Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania
informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się
odpowiednio.
6. Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który
przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest
zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania interpelacji lub zapytania.
7. Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej
wiadomości
niezwłoczną
publikację
w Biuletyniena
Informacji
Publicznej
i na
stronie z
1.
Radni nie poprzez
mogą prowadzić
działalności
gospodarczej
własny rachunek
lub
wspólnie
innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał
mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy
pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności.
1a. Jeżeli radny przed rozpoczęciem wykonywania mandatu prowadził działalność
gospodarczą, o której mowa w ust. 1, jest obowiązany do zaprzestania prowadzenia tej
działalności gospodarczej w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia ślubowania. Niewypełnienie
obowiązku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, stanowi podstawę do stwierdzenia
wygaśnięcia mandatu radnego w trybie art. 510_383 ustawy, o której mowa w art. 24b ust.
6.
2. Wójtowie, radni, małżonkowie wójtów, zastępców wójtów, radnych, sekretarzy gminy,
skarbników gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i
członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, a także osoby
pozostające we wspólnym pożyciu z wójtami, zastępcami wójtów, radnymi, sekretarzami
gminy, skarbnikami gminy, kierownikami jednostek organizacyjnych gminy, osobami
zarządzającymi i członkami organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi, nie
mogą być członkami władz zarządzających lub kontrolnych i rewizyjnych ani
pełnomocnikami spółek handlowych z udziałem gminnych osób prawnych lub
przedsiębiorców, w których uczestniczą takie osoby. Wybór lub powołanie tych osób na te
funkcje są z mocy prawa nieważne.
3. Wójt
(uchylony)
1.
co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności
realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.
3. Rada gminy może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada gminy rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji na której
podejmowana jest uchwała rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium
wójtowi. Raport rozpatrywany jest w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o
stanie gminy przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 20 osób;
2) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 50 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są
dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że
rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy rada gminy przeprowadza
głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania. Uchwałę o udzieleniu wójtowi wotum
zaufania rada gminy podejmuje bezwzględna? większością głosów ustawowego składu
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1. Rada gminy, po upływie 9 miesięcy od dnia wyboru wójta i nie później niż na 9 miesięcy
przed zakończeniem kadencji, może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w
sprawie odwołania wójta z przyczyny innej niż nieudzielenie wójtowi absolutorium lub
nieudzielenie wójtowi wotum zaufania jedynie na wniosek co najmniej 1/4 ustawowego
składu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Rada gminy może podjąć uchwałę o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwołania
wójta na sesji zwołanej nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia złożenia wniosku, o
którym mowa w ust. 1.
4. Uchwałę, o której mowa w ust. 3, rada gminy podejmuje większością co najmniej 3/5
głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu imiennym.
1. Wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy oraz wyborów do organów
jednostek niższego rzędu nie zarządza się na dzień, na który zarządzone zostały wybory
do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wybory
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego w
Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących jednostek samorządu
terytorialnego lub wybory wójtów.
2. Przepis ust. 1 nie dotyczy wyborów do rad dzielnic m.st. Warszawy.
3. Przepis ust. 1 nie dotyczy zarządzenia wyborów do organów jednostek pomocniczych
gminy lub wyborów do organów jednostek niższego rzędu na dzień, na który zarządzone
zostały wybory uzupełniające do Senatu, przedterminowe, uzupełniające lub ponowne
wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego lub wybory do
nowego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, a także przedterminowe
lub ponowne wybory wójta.
1. Grupa mieszkańców gminy, posiadających czynne prawa wyborcze do organu
stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1) w gminie do 5 000 mieszkańców – co najmniej 100 osób;
2) w gminie do 20 000 mieszkańców – co najmniej 200 osób;
3) w gminie powyżej 20 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się
przedmiotem obrad rady gminy na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie później
niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do
reprezentowania komitetu podczas prac rady gminy.
5. Rada gminy określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać
składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
1. Obowiązkiem osób uczestniczących w zarządzaniu mieniem komunalnym jest
zachowanie szczególnej staranności przy wykonywaniu zarządu zgodnie z przeznaczeniem
tego mienia i jego ochrona.
2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w
obiektach budowlanych stanowiących mienie gminy i na terenie wokół takich nieruchomości
i obiektów budowlanych. Przepisy art. 9a ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.
1. W przypadku złożenia przez organ gminy skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd
administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia
skargi do sądu.
2. W przypadku złożenia skargi na rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 96 ust. 2 i art. 97
ust. 1, sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 30 dni. Skargę kasacyjną
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje w terminie 30 dni.
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1. W przypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla powiatu
mogą być przeprowadzane na jego terytorium konsultacje z mieszkańcami powiatu.
2. Zasady i tryb przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami powiatu określa uchwała rady
powiatu, z zastrzeżeniem ust. 6.
3. Szczególną formą konsultacji społecznych jest budżet obywatelski.
4. W ramach budżetu obywatelskiego mieszkańcy w bezpośrednim głosowaniu decydują
corocznie o części wydatków budżetu powiatu. Zadania wybrane w ramach budżetu
obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej powiatu. Rada powiatu w toku
prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać lub zmieniać w stopniu istotnym
zadań wybranych w ramach budżetu obywatelskiego.
5. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule
obejmujące całość powiatu i jego części w postaci gmin lub grup gmin.
6. Rada powiatu określa w drodze uchwały wymagania jakie powinien spełniać projekt
budżetu obywatelskiego, w szczególności:
1) wymogi formalne jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty;
2) wymaganą liczbę podpisów mieszkańców popierających projekt, przy czym nie
może być ona większa niż 0,1% mieszkańców terenu objętego pulą budżetu
obywatelskiego, w której zgłaszany jest projekt;
3) zasady oceny zgłoszonych projektów co do zgodności z prawem, wykonalności
technicznej, spełniania przez nie wymogów formalnych oraz tryb odwołania od decyzji o
niedopuszczeniu
projektu do głosowania;
1.
Powiat w celu zapewnienia
porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz
ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej może stosować środki techniczne
umożliwiające rejestrację obrazu (monitoring) w obszarze przestrzeni publicznej, za zgodą
zarządzającego tym obszarem lub podmiotu posiadającego tytuł prawny do tego obszaru
lub na terenie nieruchomości i w obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu lub
jednostek organizacyjnych powiatu, a także na terenie wokół takich nieruchomości i
obiektów budowlanych, jeżeli jest to konieczne do zapewnienia porządku publicznego i
bezpieczeństwa obywateli lub ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.
2. Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek, palarni oraz
obiektów socjalnych.
3. Nagrania obrazu zawierające dane osobowe przetwarza się wyłącznie do celów, dla
których zostały zebrane i przechowuje przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia
nagrania, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
4. Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 3, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania
obrazu zawierające dane osobowe, podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji w których
nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z odrębnymi przepisami.
5. Nieruchomości i obiekty budowlane objęte monitoringiem oznacza się w sposób
widoczny i czytelny informacją o monitoringu, w szczególności za pomocą odpowiednich
znaków.
1.
Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem
przepisów o referendum powiatowym.
2. Kadencja rady trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.
3. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów
do rady powiatu określa odrębna ustawa.
4. W skład rady powiatu wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40
000 mieszkańców oraz po dwóch na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców, ale
nie więcej niż dwudziestu dziewięciu radnych.
5. W skład rady powiatu powstałego w wyniku połączenia powiatów w pierwszej kadencji
wchodzą radni w liczbie piętnastu w powiatach liczących do 40 000 mieszkańców oraz po
trzech na każde kolejne rozpoczęte 20 000 mieszkańców.
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Do wyłącznej właściwości rady powiatu należy:
1) stanowienie aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu;
2) wybór i odwołanie zarządu oraz ustalanie wynagrodzenia jego przewodniczącego;
3) powoływanie i odwoływanie, na wniosek starosty, skarbnika powiatu, będącego
głównym księgowym budżetu powiatu;
4) stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie
sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej;
5) uchwalanie budżetu powiatu;
6) rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w
sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu;
6a) rozpatrywanie raportu o stanie powiatu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia wotum zaufania dla zarządu z tego tytułu;
7) podejmowanie uchwał w sprawach wysokości podatków i opłat w granicach
określonych ustawami;
8) podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych powiatu dotyczących:
a) zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub
wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, o ile
ustawy szczególne nie stanowią inaczej; uchwała rady powiatu jest wymagana również w
przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat strony zawierają kolejne
umowy, których przedmiotem jest ta sama nieruchomość; do czasu określenia zasad
zarząd może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady powiatu,
b) emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu,
c) zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,
d) ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych
przez zarząd oraz maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez zarząd
w roku budżetowym,
e) zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej
granicę ustaloną corocznie przez radę,
f) tworzenia i przystępowania do związków, stowarzyszeń, fundacji i spółdzielni oraz ich
1. Uchwały rady i zarządu powiatu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co
najmniej połowy ustawowego składu rady (zarządu), w głosowaniu jawnym, chyba że
przepisy ustawy stanowią inaczej.
1a. Głosowania jawne na sesjach rady odbywają się za pomocą urządzeń umożliwiających
sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.
1b. W przypadku gdy przeprowadzenie głosowania w sposób określony w ust. 1a nie jest
możliwe z przyczyn technicznych przeprowadza się głosowanie imienne.
1c. Imienne wykazy głosowań radnych podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości w
Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób
zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu.
2. Odrzucenie w głosowaniu uchwały o udzieleniu absolutorium jest równoznaczne z
przyjęciem uchwały o nieudzieleniu zarządowi absolutorium.
1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1b. Do transmisji i utrwalania obrad rady powiatu mogą być wykorzystywane urządzenia
służące do transmisji lub rejestracji czynności obwodowej komisji wyborczej, o których
mowa w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy. W tym celu rada powiatu
zawiera z Szefem Krajowego Biura Wyborczego porozumienie określające zasady
korzystania z urządzeń, o których mowa w zdaniu pierwszym.
2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
kraju.
4. (uchylony)
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu
terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
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1. Rada powiatu obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego rady powiatu
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1b. (uchylony)
2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze
kraju.
4. (uchylony)
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu
terytorialnego. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się
przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Rada
Na wniosek
starosty
przewodniczący
rady powiatuprzez
jest obowiązany
wprowadzić
do
1.
powiatu
obraduje
na sesjach zwoływanych
przewodniczącego
rady powiatu
w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji
dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.
1a. Obrady rady powiatu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących
obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na
stronie internetowej powiatu oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
1b. (uchylony)
2. Rada powiatu może wprowadzić zmiany w porządku bezwzględną większością głosów
ustawowego składu rady.
3. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje komisarz wyborczy na dzień
przypadający w ciągu 7 dni po upływie kadencji rady.
4. (uchylony)
5. W przypadku wyborów przedterminowych pierwszą sesję zwołuje osoba, którą Prezes
Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji organów jednostki samorządu
terytorialnego, na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do
rady powiatu.
6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady,
prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.
7. Na wniosek zarządu lub co najmniej 1/4 ustawowego składu rady powiatu
przewodniczący obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia
złożenia wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien spełniać wymogi określone w ust. 1.
8. Do zmiany porządku obrad sesji zwołanej w trybie określonym w ust. 7 stosuje się
przepis ust. 2, z tym że dodatkowo wymagana jest zgoda wnioskodawcy.
9. Rada
Na wniosek
starosty
przewodniczący
rady powiatu
jestpowiatu
obowiązany
wprowadzić
do
1.
powiatu
rozpatruje:
skargi na działania
zarządu
i powiatowych
jednostek
organizacyjnych; wnioski oraz petycje składane przez obywateli; w tym celu powołuje
komisję skarg, wniosków i petycji.
2. W skład komisji skarg, wniosków i petycji wchodzą radni, w tym przedstawiciele
wszystkich klubów, z wyjątkiem radnych pełniących funkcje, o których mowa w art. 14 ust.
1, oraz będących członkami zarządu.
3. Zasady i tryb działania komisji skarg, wniosków i petycji określa statut powiatu.
1. Radni mogą tworzyć kluby radnych.
2. Klub radnych tworzy co najmniej 3 radnych.
3. Zasady działania klubów radnych określa statut powiatu.
Przewodniczący rady powiatu w związku z realizacją swoich obowiązków może wydawać
polecenia służbowe pracownikom starostwa wykonującym zadania organizacyjne, prawne
oraz inne zadania związane z funkcjonowaniem rady powiatu, komisji i radnych. W tym
przypadku przewodniczący rady powiatu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w
stosunku do pracowników, o których mowa w zdaniu pierwszym.
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1. Radny obowiązany jest kierować się dobrem wspólnoty samorządowej powiatu. Radny
utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności przyjmuje
zgłaszane przez mieszkańców powiatu postulaty i przedstawia je organom powiatu do
rozpatrzenia, nie jest jednak związany instrukcjami wyborców.
2. Radny obowiązany jest brać udział w pracach organów powiatu oraz powiatowych
jednostek organizacyjnych, do których został wybrany lub desygnowany.
2a. W wykonywaniu mandatu radnego radny ma prawo, jeżeli nie narusza to dóbr
osobistych innych osób, do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w
których znajdują się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność starostwa
powiatowego, a także spółek z udziałem powiatu, spółek handlowych z udziałem
powiatowych osób prawnych, powiatowych osób prawnych, powiatowej jednostki
organizacyjnej oraz zakładów i przedsiębiorstw samorządowych, z zachowaniem przepisów
o tajemnicy prawnie chronionej.
3. W związku z wykonywaniem mandatu radny korzysta z ochrony prawnej przewidzianej
dla funkcjonariuszy publicznych. Przepis ten stosuje się również do osób wchodzących w
skład zarządu niebędących radnymi.
4. Na zasadach ustalonych przez radę powiatu, z zastrzeżeniem ust. 5, radnemu
przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych. Rada powiatu przy ustalaniu
wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.
4a. Dieta nie przysługuje radnemu pełniącemu odpłatnie funkcję członka zarządu w
powiecie, w którym uzyskał mandat.
5. Wysokość diet przysługujących radnemu nie może przekroczyć w ciągu miesiąca łącznie
półtorakrotności kwoty bazowej określonej w ustawie budżetowej dla osób zajmujących
kierownicze stanowiska państwowe na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 grudnia 1999
r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 966 i 1948).
5a. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, maksymalną wysokość diet
przysługujących radnemu w ciągu miesiąca, uwzględniając liczbę mieszkańców powiatów.
5b. Minister właściwy do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia,
1. Zarząd powiatu co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie powiatu raport o stanie
powiatu.
2. Raport obejmuje podsumowanie działalności zarządu powiatu w roku poprzednim, w
szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu
obywatelskiego.
3. Rada powiatu może określić w drodze uchwały szczegółowe wymogi dotyczące raportu.
4. Rada powiatu rozpatruje raport, o którym mowa w ust. 1, podczas sesji na której
podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi
absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym
raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.
5. W debacie nad raportem o stanie powiatu radni zabierają głos bez ograniczeń
czasowych.
6. W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.
7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 150 osób;
2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób.
8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została
sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie powiatu. Mieszkańcy są
dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady
zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że
rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.
9. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie powiatu rada powiatu przeprowadza
głosowanie
nad udzieleniem
zarządowi
wotum zaufania.
Uchwałę o absolutorium
udzieleniu
1. Rada powiatu
może odwołać
starostępowiatu
z innej przyczyny
niż nieudzielenie
lub nieudzielenie wotum zaufania zarządowi jedynie na wniosek co najmniej 1/4
ustawowego składu rady.
2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wymaga formy pisemnej i uzasadnienia przyczyny
odwołania oraz podlega zaopiniowaniu przez komisję rewizyjną.
3. Odwołanie starosty następuje większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu
rady, w głosowaniu tajnym. Głosowanie w sprawie odwołania rada powiatu przeprowadza
po zapoznaniu się z opinią komisji rewizyjnej na następnej sesji po tej, na której zgłoszono
wniosek o odwołanie, nie wcześniej jednak niż po upływie 1 miesiąca od dnia zgłoszenia
wniosku. Jeżeli wniosek o odwołanie starosty nie uzyskał wymaganej większości głosów,
kolejny wniosek o odwołanie może być zgłoszony nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy
od poprzedniego głosowania.
4. Odwołanie starosty albo złożenie przez niego rezygnacji jest, odpowiednio,
równoznaczne z odwołaniem całego zarządu powiatu albo złożeniem rezygnacji przez cały
zarząd powiatu.
5. Rada powiatu może na uzasadniony wniosek starosty odwołać poszczególnych
członków zarządu zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego
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1. Grupa mieszkańców powiatu, posiadających czynne prawa wyborcze do organu
stanowiącego, może wystąpić z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą.
2. Grupa mieszkańców, o której mowa w ust. 1, musi liczyć:
1) w powiecie do 100 000 mieszkańców – co najmniej 300 osób;
2) w powiecie powyżej 100 000 mieszkańców – co najmniej 500 osób.
3. Projekt uchwały zgłoszony w ramach obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej staje się
przedmiotem obrad rady powiatu na najbliższej sesji po złożeniu projektu, jednak nie
później niż po upływie 3 miesięcy od dnia złożenia projektu.
4. Komitet inicjatywy uchwałodawczej ma prawo wskazywać osoby uprawnione do
reprezentowania komitetu podczas prac rady.
5. Rada powiatu określi w drodze uchwały: szczegółowe zasady wnoszenia inicjatyw
obywatelskich, zasady tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych, zasady promocji
obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych, formalne wymogi jakim muszą odpowiadać
składane projekty, z zastrzeżeniem przepisów niniejszej ustawy.
1. Zarząd i ochrona mienia powiatu powinny być wykonywane ze szczególną starannością.
2. Ochrona mienia obejmuje w szczególności monitoring na terenie nieruchomości i w
obiektach budowlanych stanowiących mienie powiatu i na terenie wokół takich
nieruchomości i obiektów budowlanych. Przepisy art. 4b ust. 2–6 stosuje się odpowiednio.

1. W przypadku złożenia przez organ powiatu skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze, sąd
administracyjny wyznacza rozprawę nie później niż w ciągu 30 dni od dnia wpłynięcia
skargi do sądu.
2. W przypadku złożenia skargi na rozstrzygnięcie, o którym mowa w art. 83 ust. 2 oraz art.
84 ust. 1, sąd administracyjny rozpatruje tę skargę w terminie 30 dni. Skargę kasacyjną
Naczelny Sąd Administracyjny rozpatruje w terminie 30 dni.

