
SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VII kadencja 

Druk nr 2032 

SPRA WOZDANIE 
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy 
o prokuraturze, ustawy- Prawo o ustroju sądów 
powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym 
(druk nr 1502) 

Marszałek Sejmu - zgodnie z art. 3 7 ust. l i art. 40 ust. l regulaminu Sejmu - po 

zasięgnięciu opinii Prezydium Sejmu- skierowała w dniu 26 czerwca 2013 r. powyższy projekt 

ustawy do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka do pierwszego czytania. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po przeprowadzeniu pierwszego czytania oraz 

rozpatrzeniu tego projektu ustawy na posiedzeniach w dniach 28 sierpnia 2013 r. oraz 

8 stycznia 2014 r. 

wnosi: 

Wysoki S ej m uchwalić raczy załączony projekt ustawy. 

Warszawa, dnia 8 stycznia 2014 r. 

Sprawozdawca Przewodnicząca Komisji 

1-1 Czesław Gluza l -1 Stanisława Prządka 
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USTAWA 
z dnia 2014 r. 

o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy- Prawo o ustroju 
s,dów powszeelmyeh oraz ustawy o s,dzie Najwytszym 

Art. l. 

Projekt 

W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 
1599, z późn. zm.1~ wart. 51: 

l} ust. l otrzymuje brzmienie: 
"1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator ołtzymuje 

800/o wynagrodzenia, nie dłutej jednak nit przez olaa roku."; 
2) po ust l dodaje się ust. la-le w brzmieniu: 

"la. Jeżeli nieobecność prokuratora w pracy nastąpiła z powodu: 
l) wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 
2) choroby przypadającej w okresie cięży, 
3) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa

runkami wykonywania czynności prokuratora, 
4) choroby spowodowanej przez inną osobę w wyniku popełnienia przez 

nią umyglnego czynu zabronionego, w związku z wykonywaniem 
czynności prokuratora, stwierdzonego orzeczeniem wydanym przez 
uprawniony organ, 

S) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kan
dydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się za
biegowi pobrania komórek, tkanek i 118.t7Jłdów 

-prokurator zachowuje prawo do l 00% wynagrodzenia. 
l b. W razie ujawnienia u prokuratora choroby, co do której zachodzi·podejrze

nie, i:e powstała w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami 
wykonywania czynności prokuratora, prokurator bezpośrednio przełot.ony 
kieruje prokuratora do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecz
nych z urz~u lub na wniosek prokuratora. 

l c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa
runkami wykonywania czynności prokuratora uznaje się chorobę spowodo
waną działaniem czynników szkodliwych występujących w miejscu wyko
nywania czynności prokuratora."; 

3) po ust 2 dodaje się ust 2a-2d w brzmieniu: 
"2a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykony

wania pracy, o której mowa w ust. 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wy
stawiane zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 

0 Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 240, poz. 
1430, z 2012 r. poz. 637 oraz z 2013 r. poz. 1247 i 1623. 
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świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
' 2h 
macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm. -h z tym że w 
przypadku: 

l) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kan
dydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niczdolności do 
pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i na
rządów - zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym ~ 
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecmego w razie choroby i ma
cierzyństwa; 

2) o którym mowa w art. 6 ust. 2 pkt t ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choro
by i macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo 
uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakat.eń i chorób z;akaźnych u ludzi; 

3) urlopu macierzyńskiego - zaświadczenie lekarskie wystawione na zwy
kłym 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 nieprzewi
dzianego zamknięcia tiobka, przedszkola lub szkoły, do których dziec
ko uczęszcza- oświadczenie prokuratora. 

2b. Prokurator jest obowiązany dostarczyć prokuratorowi bezpoś'ednio przeło
:Wnemu zaświadczenie lekarskie, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia 
dzicclca lub jego kopię, w terminie siedmiu dni od dnia ich otlzymania. 

2c. Prokurator jest obowiązany złożyć prokuratorowi bezpośrednio przełożone
mu oświadczenie o wystąpieniu okolicmości, 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, nie
obecność uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie za
świadczenia, decyzji; odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego 
kopii lub niezłoUnie oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
prokuratora.". 

Art. 2. 
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 
2013 r. poz. 427, z późn. zm.3~ wart. 94: 

l) § t otrzymuje bmnienie: 
"§ l. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 800/o 

wynagrodzenia, nic dłużej jednak niż przez okres roku."; 
2) po §·l dodaje się § la-te w brzmieniu: 

"§ la. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 
l) wypadku przy pracy albo w drodze do pracy lub z pracy, 

2) Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 
1463, z 2011 r. Nr 113, poz. 657 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 622 oraz z 2013 r. poz. 675, 
747 i996. 

3
) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaJy ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 662, 1165, 
1247, 1433 i 1623. 

.... ,. 
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2) choroby przypadającej w okresie ciąży, 
3) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa

nJDkami 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 kan
dydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się za
biegowi pobrania komórek, tkanek i narządów 

- sędzia zachowuje prawo do l OOOA wynagrodzenia. 
§ l b. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której zachodzi podejtze

nie, że powstała w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami 
wykonywania czynności sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do 
lekarza 012ecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na 
wniosek sędziego. 

§ te. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa
runkami wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowa
ną działaniem czynników szkodliwych występąjących w miejscu wykony
wania czynności sędziego."; 

3) po § 2 dodaje się § 2a-2d w brzmieniu: 
"§ 2a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemomości wyko

nywania pracy, o której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wy
stawiane zgodnie z przepisami art. SS ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i 
macierzyństwa, z tym że w p12Ypadku: 

1) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kan
dydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz niezdolności do 
pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i na
rządów- zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, 
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 2S czerwca 1999 r. o świadcze.. 
niach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i ma
cierzyństwa; 

2) o którym mowa w art. 6 ust 2 pkt l ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spoiccmego w razie choro
by i macierzyństwa - decyzja wydana przez właściwy organ albo 
uprawniony podmiot na podstawie pnepisów o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób ukaźnych u ludzi; 

3) urlopu macierzyńskiego -zaświadczenie lekarskie wystawione nazwy
kłym 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 dziec
kiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzia
nego zamknięcia tłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 
uczęszcza - oświadczenie sędziego. 

§ 2b. Sędzia jest obowiązany dostarczyć prezesowi sądu zaświadczenie lekar
skie, decyzję, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopię w ter
minie siedmiu dni od dnia ich otrzymania. 



Liezbaltron : S Data : l014-0l-IO Nazwa pliku : 192-1 O.NK. 4 
vn kadeaeja/druk nr 1502 

§ 2c. Sędzia jest obowiązany złotyć prezesowi sądu oświadczenie o wystąpieniu 
okolicmości, o których mowa w § 2a pkt 4, w ternlinie siedmiu dni od dnia 
ich zaistnienia. 

§ 2d. W piZypadlru niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 2b i 2c, nie
obecność uznaje się za nieus}mlwiedliwioną, chyba że niedostarczenie za
świadczenia, decyzji, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego 
kopii lub niezłożenie oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
.,AA.,• " ~tego .. 

Art. 3. 
W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
499) w art. 4S: . 

l) § S otrzymuje brzmienie: 
"§ S. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 800/o 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku."; 
2) po § S dodaje się § Sa-Sc w brzmieniu: 

"§ Sa. Jeżeli nieobecność sędziego w pracy nastąpiła z powodu: 
1) wypadku przy pzacy albo w drodze do pracy lub z pracy, 
2) choroby przypadającej w okresie ciąty, 
3) choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa

runkami 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 kan
dydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się za
biegowi pobrania komórek, tkanek i narządów 

-sędzia zachowuje prawo do l OOOAI wynagrodzenia. 
§ Sb. W razie ujawnienia u sędziego choroby, co do której· zachodzi podejrze

nie, że powstała w związku z szczególnymi właściwościami lub warunkami 
wykonywania czynności sędziego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kie>
ruje sędziego do lekarza oiZCCZJrika Zakładu Ubezpieczeń Społecmych z 
urzędu lub na wniosek sędziego. 

§ Sc. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub 
warunkami wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodo

. waną działaniem czynników szkodliwych występujących w miejscu wyko
nywania czynności sędziego."; 

3) po § 6 dodaje się § ~w brzmieniu: 
,,§ 6a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemomości wyko

nywania pracy, o której mowa w § 6, stwierdza zaświadczenie lekarskie wy
stawiane zgodnie z przepisami art. SS ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o 
świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecmego w razie choroby i 
macierzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. S12, z późn. zm. 4~, z tym że w 
przypadku: 

4l Zmiany tekstujednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 225, poz. 
1463, z 2011 r. Nr 113, poz. 651 i Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 622 oraz z 2013 r. poz. 675, 
747 i996. 
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l) poddania się niezbędnym badaniom ldwskim. przewidzianym dla kan
dydatów na dawców komórek, tkanek i narządów ozaz niezdolności do 
pracy wskutek poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i na
rządów - zaświadczenie wystawione przez lekarza na zwykłym druku, 
zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadcze
niach pieniężnych z ubezpieczCniaspołecznego w razie choroby i ma
cierzyństwa; 

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 choro
by 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 zwy
kłym druku, określające przewidywaną datę porodu - za olaes przed 
porodem, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia - za 
okres po porodzie; 

4) koniecmoki osobistego sprawowania przez sędziego opieki nad dziec
kiem w wieku do ukończenia przez nie 8 lat z powodu nieprzewidzia
nego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły, do których dziecko 
uczęszcza - oświadczenie sędziego. 

§ 6b. Sędzia jest obowiązany dostarczyć Pierwszemu Prezesowi Sądu Najwyż
szego 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 riiedopełnienia obowiązku, o którym mowa w § 6b i 6c, nie
obecność uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba te niedostarczenie za
świadczenia, decyzji, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego 
kopii lub niezłotenie oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezalemych od .. ~~ " ~--&ego .. 

Art. 4. 
Sędziowie Sądu Najwytszego, sądów powszechnych, wojskowych i administracyj
nych oraz prokuratotzy, którzy w dniu wejścia w zycie ustawy są nieobecni w pracy 
z powodu choroby, zachowują prawo do wynagrodzenia na dotychczasowych zasa~ 
dach, do dnia oznaczonego w zaświadczeniu o niezdolności do pracy z powodu cho
roby, jednak nie dłużej nU: przez 30 dni od dnia wejścia w zycie ustawy. 

Art. s. 
Ustawa wchodzi w zyciepierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni 
od dnia ogłoszenia. 


