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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju  

sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym 

 

(druk nr 544) 

 

 

USTAWA z dnia 20 czerwca 1985 r. O PROKURATURZE (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 

1599, z późn. zm.) 

Art. 51. 

[1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby, prokurator otrzymuje 

wynagrodzenie, nie dłużej jednak niż przez okres roku.] 

<1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.> 

<1a. Jeżeli nieobecność prokuratora 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 prokuratora, 

4) choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez nią 

umyślnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem czynności 

prokuratora, 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 

– prokurator zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia. 

1b. W razie ujawnienia u prokuratora choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że 

powstała w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania 

czynności prokuratora, prokurator bezpośrednio przełożony kieruje prokuratora 

do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek 

prokuratora. 

1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami 

wykonywania czynności prokuratora uznaje się chorobę spowodowaną działaniem 

czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania czynności 

prokuratora.> 

2. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, prokuratorowi przysługuje wynagrodzenie w wysokości 
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świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

<2a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania 

pracy, o której mowa w ust. 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawiane 

zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach 

pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 

2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.), z tym że w przypadku: 

1) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów 

na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do pracy wskutek 

poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów – zaświadczenie 

wystawione przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z 

dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2) o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi; 

3) urlopu macierzyńskiego – zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym 

druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem, odpis 

skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia – za okres po porodzie; 

4) konieczności osobistego sprawowania przez prokuratora opieki nad dzieckiem 

w wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia 

żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza – oświadczenie 

prokuratora. 

2b. Prokurator jest obowiązany dostarczyć prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu 

zaświadczenie lekarskie, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 

kopię, w terminie siedmiu dni od dnia ich otrzymania. 

2c. Prokurator jest obowiązany złożyć prokuratorowi bezpośrednio przełożonemu 

oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w ust. 2a pkt 4, w terminie 

siedmiu dni od dnia ich zaistnienia. 

2d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 2b i 2c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, decyzji, 

odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie 

oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od prokuratora.> 

3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy prokuratorowi przysługuje 

wynagrodzenie. 

4. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, prokuratorowi przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 
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USTAWA z dnia 27 lipca 2001 r. – PRAWO O USTROJU SĄDÓW POWSZECHNYCH 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.) 

Art. 94. 

[§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje wynagrodzenie, 

nie dłużej jednak niż przez okres roku.] 

<§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.> 

<§ 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. 

§ 1b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że 

powstała w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania 

czynności sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza orzecznika 

Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. 

§ 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.> 

§ 2. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń, określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

<§ 2a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania 

pracy, o której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie 

z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 

77, poz. 512, z późn. zm.), z tym że w przypadku: 

1) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do 

pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów 

– zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 

53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 
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2) o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi; 

3) urlopu macierzyńskiego – zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym 

druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem, 

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia – za okres po porodzie; 

4) konieczności osobistego sprawowania przez sędziego opieki nad dzieckiem w 

wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia 

żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza – oświadczenie 

sędziego. 

§ 2b. Sędzia jest obowiązany dostarczyć prezesowi sądu zaświadczenie lekarskie, 

decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię w terminie siedmiu 

dni od dnia ich otrzymania. 

§ 2c. Sędzia jest obowiązany złożyć prezesowi sądu oświadczenie o wystąpieniu 

okoliczności, o których mowa w § 2a pkt 4, w terminie siedmiu dni od dnia ich 

zaistnienia. 

§ 2d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2b i 2c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, 

decyzji, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie 

oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego.> 

§ 3. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 4. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 

 

 

USTAWA z dnia 23 listopada 2002 r. O SĄDZIE NAJWYŻSZYM (Dz. U. z 2013 r. poz. 

499) 

Art. 45. 

§ 1. Sędziemu Sądu Najwyższego przysługuje corocznie urlop dodatkowy w wymiarze 12 

dni roboczych. 

§ 2. Sędziemu może być na jego wniosek udzielony płatny urlop dla poratowania zdrowia. 

§ 3. Urlop dla poratowania zdrowia nie może przekraczać sześciu miesięcy. 

§ 4. Urlop dla poratowania zdrowia nie może być udzielony, jeżeli sędzia nie pełni służby 

przez okres roku z powodu choroby. Przy obliczaniu rocznego okresu niepełnienia 

służby z powodu choroby wlicza się okresy poprzedniej przerwy w pełnieniu służby 

wskutek choroby i płatnego urlopu dla poratowania zdrowia, jeżeli okres czynnej służby 

nie przekroczył 30 dni. 
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[§ 5. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje wynagrodzenie, 

nie dłużej jednak niż przez okres roku.] 

<§ 5. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.> 

<§ 5a. 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. 

§ 5b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejrzenie, że 

powstała w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami wykonywania 

czynności sędziego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje sędziego do lekarza 

orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędziego. 

§ 5c. 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.> 

§ 6. W razie niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniających do 

uzyskania świadczeń określonych w przepisach o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego, sędziemu przysługuje wynagrodzenie w wysokości 

świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, przez okres przewidziany w tych 

przepisach. 

<§ 6a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykonywania 

pracy, o której mowa w § 6, stwierdza zaświadczenie lekarskie wystawiane zgodnie 

z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych 

z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 

77, poz. 512, z późn. zm.), z tym że w przypadku: 

1) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla 

kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do 

pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów 

– zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, zgodnie z art. 

53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z 

ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa; 

2) o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 

macierzyństwa – decyzja wydana przez właściwy organ albo uprawniony 

podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i 

chorób zakaźnych u ludzi; 
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3) urlopu macierzyńskiego – zaświadczenie lekarskie wystawione na zwykłym 

druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres przed porodem, 

odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia – za okres po porodzie; 

4) konieczności osobistego sprawowania przez sędziego opieki nad dzieckiem w 

wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzianego zamknięcia 

żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko uczęszcza – oświadczenie 

sędziego. 

§ 6b. Sędzia jest obowiązany dostarczyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego 

zaświadczenie lekarskie, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego 

kopię w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania. 

§ 6c. Sędzia jest obowiązany złożyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego 

oświadczenie o wystąpieniu okoliczności, o których mowa w § 6a pkt 4, w terminie 

7 dni od dnia ich zaistnienia. 

§ 6d. W przypadku niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6b i 6c, nieobecność 

uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświadczenia, 

decyzji, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub niezłożenie 

oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego.> 

§ 7. Za inną usprawiedliwioną nieobecność w pracy sędziemu przysługuje wynagrodzenie. 

§ 8. W przypadkach, w których pracownikom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu 

przysługują zasiłki niezależnie od prawa do wynagrodzenia, sędziemu przysługuje 

świadczenie pieniężne w wysokości zasiłku z ubezpieczenia społecznego. 

 


