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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

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

do  ustawy z dnia 13 grudnia 2016 r. 

Przepisy wprowadzające ustawę o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym oraz ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego 

 

(druk nr 374) 

 

 

 

USTAWA z dnia 16 września 1982 r. O PRACOWNIKACH URZĘDÓW 

PAŃSTWOWYCH (Dz. U.  z 2016 r. poz. 1511) 

 

Art. 1. 

1. Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników państwowych oraz innych pracowników 

zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Sejmu; 

2)   Kancelarii Senatu; 

3)   Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 

3a)  (uchylony); 

3b)  Sądzie Najwyższym; 

4)   (uchylony); 

5)   (uchylony); 

[6)   Biurze Trybunału Konstytucyjnego;] 

<6) Kancelarii Trybunału Konstytucyjnego;> 

7)   Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich; 

7a)  Biurze Rzecznika Praw Dziecka; 

8)   Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji; 

8a)  Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sprawach nieuregulowanych w odrębnych 

przepisach; 

9)   Krajowym Biurze Wyborczym; 

9a)  (uchylony); 

10)  (uchylony); 
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11)  (uchylony); 

12)  regionalnych izbach obrachunkowych; 

13)  Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych; 

14)  Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 

Polskiemu. 

2. Ustawa określa obowiązki i prawa osób zatrudnionych w: 

1)   Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

2)   urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady 

Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, 

3)   urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy 

terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym 

organom administracji rządowej, 

4)   (uchylony), 

4a)  Rządowym Centrum Legislacji, 

5)   komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących 

aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich 

oraz kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży, 

5a)  Centralnym Biurze Śledczym Policji, 

6)   (uchylony), 

7)   (uchylony), 

8)   Biurze Nasiennictwa Leśnego 

wobec których nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

służbie cywilnej (Dz. U. z 2014 r. poz. 1111 i 1199, z 2015 r. poz. 211, 1220 i 1269 oraz 

z 2016 r. poz. 34). 

 

Art. 36. 

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają komisje dyscyplinarne I i II instancji powoływane 

przez kierowników urzędów, przy których działają. 

2. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i zastępców 

przewodniczącego, powołuje na okres czterech lat kierownik urzędu, przy którym komisja 

działa, po zasięgnięciu opinii zakładowej organizacji związkowej. Członkiem komisji 

dyscyplinarnej może być urzędnik mianowany, zatrudniony w urzędzie co najmniej pięć 

lat, dający rękojmię należytego pełnienia tej funkcji. 



- 3 - 

 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

3. Komisja dyscyplinarna orzeka w składach trzyosobowych. 

4. Komisje dyscyplinarne I instancji powołuje się we wszystkich urzędach państwowych, z 

tym że wojewoda może powołać komisję dyscyplinarną I instancji dla urzędników 

zatrudnionych w urzędach kilku rejonowych organów rządowej administracji ogólnej
(6)

. 

Uprawnienie takie przysługuje również innym organom rządowej administracji specjalnej 

stopnia wojewódzkiego w stosunku do podległych im urzędów. 

5. Komisje dyscyplinarne II instancji (odwoławcze) powołuje się przy: 

1)   Marszałku Sejmu - dla urzędników Kancelarii Sejmu, Krajowego Biura Wyborczego, 

Biura Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu; 

2)   Marszałku Senatu - dla urzędników Kancelarii Senatu; 

3)   Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej - dla urzędników Kancelarii Prezydenta; 

4)   Prezesie Rady Ministrów - dla urzędników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, 

urzędów podległych Prezesowi Rady Ministrów oraz ministerstw i urzędów 

centralnych organów administracji rządowej; 

5)   właściwym ministrze - dla urzędników urzędów podległych naczelnym i centralnym 

organom administracji państwowej; 

6)   ministrze właściwym do spraw administracji publicznej - dla urzędników urzędów 

wojewódzkich i regionalnych izb obrachunkowych; 

7)   Przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji - dla urzędników Biura 

Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, z uwzględnieniem ust. 5
a
; 

7a)  Pierwszym Prezesie Sądu Najwyższego - dla urzędników Sądu Najwyższego; 

[8)   Prezesie Trybunału Konstytucyjnego - dla urzędników Biura Trybunału 

Konstytucyjnego, z uwzględnieniem ust. 5
a
;] 

<8) Prezesie Trybunału Konstytucyjnego – dla urzędników Kancelarii Trybunału 

Konstytucyjnego, z uwzględnieniem ust. 5a;> 

9)   Rzeczniku Praw Obywatelskich - dla urzędników Biura Rzecznika Praw 

Obywatelskich; 

9a)  (uchylony); 

9b)  Rzeczniku Praw Dziecka - dla urzędników Biura Rzecznika Praw Dziecka; 

10)  (uchylony); 

11)  wojewodzie - dla urzędników urzędów rejonowych organów rządowej administracji 

ogólnej. 
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5
a
. Komisja dyscyplinarna II instancji (odwoławcza) dla urzędników wymienionych w ust. 5 

pkt 7 może być powołana przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, na wniosek 

Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, a dla urzędników wymienionych 

w ust. 5 pkt 8 - przy Marszałku Sejmu, na wniosek Prezesa Trybunału Konstytucyjnego. 

6. Członkowie komisji dyscyplinarnych są w zakresie orzekania niezawiśli i podlegają tylko 

ustawom. 

7. Prezes Rady Ministrów określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb 

postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, zasady i tryb powoływania i 

odwoływania komisji dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych, uwzględniając w 

szczególności przebieg postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego, a także 

zapewnienie należytego działania komisji i rzeczników dyscyplinarnych. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 9 maja 1996 r. O WYKONYWANIU MANDATU POSŁA I SENATORA 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1510) 

 

Art. 30. 

[1. W okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać pracy na 

podstawie stosunku pracy: w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii Senatu, w Kancelarii 

Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Biurze Trybunału Konstytucyjnego, w Najwyższej 

Izbie Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze Rzecznika Praw 

Dziecka, w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w Krajowym Biurze Wyborczym, 

w Państwowej Inspekcji Pracy, w administracji rządowej i samorządu terytorialnego - z 

wyjątkiem stosunku pracy z wyboru - oraz nie mogą wykonywać pracy w charakterze 

sędziego, asesora sądowego i prokuratora, pracownika administracyjnego sądu i 

prokuratury, a także nie mogą pełnić zawodowej służby wojskowej.] 

<1. W okresie wykonywania mandatu posłowie i senatorowie nie mogą wykonywać 

pracy na podstawie stosunku pracy: w Kancelarii Sejmu, w Kancelarii Senatu, w 

Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w Kancelarii Trybunału 

Konstytucyjnego, w Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego, w 

Najwyższej Izbie Kontroli, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, w Biurze 
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Rzecznika Praw Dziecka, w Biurze Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w 

Krajowym Biurze Wyborczym, w Państwowej Inspekcji Pracy, w administracji 

rządowej i samorządu terytorialnego – z wyjątkiem stosunku pracy z wyboru – oraz 

nie mogą wykonywać pracy w charakterze sędziego, asesora sądowego i prokuratora, 

pracownika administracyjnego sądu i prokuratury, a także nie mogą pełnić 

zawodowej służby wojskowej.> 

2. Przepis art. 29 ust. 1 stosuje się odpowiednio, z tym że urlop jest udzielany z urzędu. 

 

 

 

 

USTAWA z dnia 27 czerwca 1997 r. O PARTIACH POLITYCZNYCH (Dz. U. z 2011 r. 

poz. 924, z 2015 r. poz. 1064 i 1485 oraz z 2016 r. poz. 1157) 

 

[Art. 43. 

Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w art. 42, określa ustawa z dnia 22 lipca 

2016 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1157).] 

 

<Art. 43. 

Tryb postępowania w sprawach, o których mowa w art. 42, określa ustawa z dnia 30 

listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem 

Konstytucyjnym (Dz. U. poz. ...).> 

 

 

 

USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. O OGRANICZENIU PROWADZENIA 

DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PRZEZ OSOBY PEŁNIĄCE FUNKCJE PUBLICZNE 

(Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z 2008 r. poz. 1458, z 2009 r. poz. 1375, z 2010 r. poz. 1228, z 

2015 r. poz. 1635 oraz z 2016 r. poz. 1202) 

 

[Art. 1. 

Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska państwowe, w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu 
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osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe, oraz przez sędziów Trybunału 

Konstytucyjnego.] 

 

<Art. 1. 

Ustawa określa ograniczenia w prowadzeniu działalności gospodarczej przez osoby 

zajmujące kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o 

wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe.> 

 

Art. 8. 

1. Osoby wymienione w art. 1 obowiązane są do złożenia przełożonemu oświadczenia o 

działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka - przed powołaniem na 

stanowisko, a także o zamiarze podjęcia takiej działalności lub zmianie jej charakteru - w 

trakcie pełnienia funkcji. 

2. Komisja, na wniosek przełożonego lub osoby zainteresowanej, wydaje, w terminie 14 dni 

od dnia złożenia wniosku, opinię, czy działalność gospodarcza, o której mowa w ust. 1, 

może wywołać podejrzenie o stronniczość lub interesowność osoby wymienionej w art. 1. 

Przepisy art. 7 ust. 3-5 stosuje się odpowiednio, z tym że opinię doręcza się w każdym 

przypadku przełożonemu. 

[3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prokurator 

Generalny, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, 

Prezes Narodowego Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i 

Telewizji, Główny Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego 

Biura Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa 

w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, Prezesa 

Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa Rady 

Ministrów, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego, 

Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesa Najwyższej Izby Kontroli, Prokuratora 

Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, wiceprezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego, Pierwszego Prezesa 
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Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, 

pierwszego zastępcy Prezesa Narodowego Banku Polskiego oraz wiceprezesa Narodowego 

Banku Polskiego - przepisu ust. 2 nie stosuje się.] 

<3. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes 

Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii 

Senatu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Prokurator Generalny, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego 

Banku Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny 

Inspektor Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura 

Wyborczego oraz Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w 

ust. 1, Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego 

składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej. 

4. Do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu, 

Prezesa Rady Ministrów, wicemarszałka Sejmu, wicemarszałka Senatu, wiceprezesa 

Rady Ministrów, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli, wiceprezesa Najwyższej Izby 

Kontroli, Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, wiceprezesa Naczelnego Sądu 

Administracyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Prezesa Sądu 

Najwyższego, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, pierwszego zastępcy Prezesa 

Narodowego Banku Polskiego oraz wiceprezesa Narodowego Banku Polskiego – 

przepisu ust. 2 nie stosuje się.> 

5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych. 

 

Art. 10. 

1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 

majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o 

nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało 
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zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub 

spółdzielniach, o których mowa w art. 4. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że osoba, 

która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie. W szczególnie 

uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do odebrania 

oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego oświadczenie. 

Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi 

generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, a następnie co 

roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje 

analizy zawartych w oświadczeniu danych. 

[5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 

Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, 

Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz Rzecznik 

Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu Prezesowi 

Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy Prezes Sądu 

Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje 

analizy zawartych w nim danych.] 

<5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes 

Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii 

Senatu, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw Obywatelskich, Prezes 

Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego, 

Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor Pracy, 

Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz 
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Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, 

Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim 

danych. Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi 

Rzeczypospolitej Polskiej, który dokonuje analizy zawartych w nim danych.> 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają: 

1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

2)   (uchylony); 

3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego - Ministrowi Finansów; 

4)   prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Ministrowi Skarbu Państwa. 

7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122). 

 

 

 

 

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

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1241 oraz z 2016 r. poz. 178 i 394) 

 

Art. 1. 

Ustawa określa obowiązki i prawa urzędników oraz innych pracowników zatrudnionych w: 

1)   sądach powszechnych i wojskowych; 

2)    powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury. 

<3) Biurze Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego.> 
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[Art. 14a. 

Podwyższenie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury następuje 

w terminach i na zasadach określonych dla pracowników państwowej sfery budżetowej 

nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

 

Art. 15. 

Urzędnikowi i innemu pracownikowi sądu lub prokuratury przysługuje dodatek za wieloletnią 

pracę w wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia 

zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

 

Art. 16. 

Za wieloletnią pracę urzędnik i inny pracownik sądu lub prokuratury otrzymuje nagrodę 

jubileuszową w wysokości: 

1)   po 20 latach pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

2)   po 25 latach pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

3)   po 30 latach pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

4)   po 35 latach pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

5)   po 40 latach pracy - 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

6)   po 45 latach pracy - 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

 

Art. 17. 

Urzędnikowi albo innemu pracownikowi sądu lub prokuratury, którego stosunek pracy ustał 

w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę, przysługuje 

jednorazowa odprawa w wysokości: 

1)   dwumiesięcznego wynagrodzenia - po 10 latach pracy w sądzie lub prokuraturze; 

2)   trzymiesięcznego wynagrodzenia - po 15 latach pracy w sądzie lub prokuraturze; 

3)   sześciomiesięcznego wynagrodzenia - po 20 latach pracy w sądzie lub prokuraturze. 

Art. 18. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do urzędników i innych pracowników sądów 

i prokuratury stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 269, z 2014 r. poz. 1199 oraz z 
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2015 r. poz. 1220), a w sprawach nieuregulowanych także w tej ustawie - przepisy ustawy z 

dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.).] 

 

<Art. 14a. 

Podwyższenie wynagrodzeń urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury lub 

pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego następuje w terminach 

i na zasadach określonych dla pracowników państwowej sfery budżetowej nieobjętych 

mnożnikowymi systemami wynagrodzeń. 

Art. 15. 

Urzędnikowi i innemu pracownikowi sądu lub prokuratury lub pracownikowi Biura 

Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w 

wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 

miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

Art. 16. 

Za wieloletnią pracę urzędnik i inny pracownik sądu lub prokuratury lub pracownik 

Biura Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego otrzymuje nagrodę jubileuszową w 

wysokości: 

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

Art. 17. 

Urzędnikowi albo innemu pracownikowi sądu lub prokuratury lub pracownikowi Biura 

Służby Prawnej Trybunału Konstytucyjnego, którego stosunek pracy ustał w związku z 

przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę, przysługuje 

jednorazowa odprawa w wysokości: 

1) dwumiesięcznego wynagrodzenia – po 10 latach pracy w sądzie lub prokuraturze 

lub Trybunale Konstytucyjnym; 

2) trzymiesięcznego wynagrodzenia – po 15 latach pracy w sądzie lub prokuraturze lub 

Trybunale Konstytucyjnym; 
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3) sześciomiesięcznego wynagrodzenia – po 20 latach pracy w sądzie lub prokuraturze 

lub Trybunale Konstytucyjnym. 

Art. 18. 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do urzędników i innych pracowników 

sądów i prokuratury lub pracowników Biura Służby Prawnej Trybunału 

Konstytucyjnego stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. o 

pracownikach urzędów państwowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1511 i …), a w sprawach 

nieuregulowanych także w tej ustawie – przepisy ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – 

Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).> 

 


