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Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać 

Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na 59. posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2014 r. ustawę  

o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym. 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

 (-) Ewa Kopacz 

 

andrusz
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USTAWA 

z dnia 24 stycznia 2014 r. 

 

o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Prawo o ustroju  

sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym 

 

Art. 1.  

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

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
„1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.”; 
2) po ust. 1 dodaje się ust. 1a–1c w brzmieniu: 

„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 wa-

runkami 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 or-
gan, 

5) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandy-
datów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabie-
gowi 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 wyko-
nywania 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 warun-
kami wykonywania czynności prokuratora uznaje się chorobę spowodowaną 
działaniem czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania 
czynności prokuratora.”; 

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

nia pracy, o której mowa w ust. 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wysta-
wiane zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-

                                                 
1) Zmiany tekstu jednolitego 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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rzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.2)), z tym że w przy-
padku: 

1) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandy-
datów 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 zwy-
kłym druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres przed poro-
dem, odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub jego kopia – za okres po 
porodzie; 

4) konieczności osobistego sprawowania przez prokuratora opieki nad dziec-
kiem 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 przełożo-
nemu 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, nieo-
becność uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświad-
czenia, decyzji, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub 
niezłożenie 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)) w art. 94: 

1) § 1 otrzymuje brzmienie: 
„§ 1. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.”; 
2) po § 1 dodaje się § 1a–1c w brzmieniu: 

„§ 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 wa-

runkami wykonywania czynności sędziego, 

                                                 
2) Zmiany tekstu jednolitego 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 i 
996. 

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. 662, 1165, 1247, 
1433 i 1623 oraz z 2014 r. poz. 31. 
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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 kandy-
datów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabie-
gowi 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 wyko-
nywania czynności sędziego, prezes danego sądu kieruje sędziego do lekarza 
orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub na wniosek sędzie-
go. 

§ 1c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa-
runkami wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną 
działaniem czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania 
czynności sędziego.”; 

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

wania pracy, o której mowa w § 2, stwierdza zaświadczenie lekarskie wysta-
wiane zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.4)), z tym że w przy-
padku: 

1) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandy-
datów 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 zwy-
kłym druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres przed poro-
dem, 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 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. 

                                                 
4) Zmiany tekstu jednolitego 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 i 
996. 
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§ 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, nieo-
becność uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświad-
czenia, decyzji, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub 
niezłożenie oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego.”. 

 

Art. 3.  

W ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2013 r. poz. 499) 
w art. 45: 

1) § 5 otrzymuje brzmienie: 
„§ 5. W okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje 80% 

wynagrodzenia, nie dłużej jednak niż przez okres roku.”; 
2) po § 5 dodaje się § 5a–5c w brzmieniu: 

„§ 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 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 kandy-
datów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabie-
gowi 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 wyko-
nywania czynności sędziego, Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego kieruje sę-
dziego do lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z urzędu lub 
na wniosek sędziego. 

§ 5c. Za chorobę powstałą w związku ze szczególnymi właściwościami lub wa-
runkami wykonywania czynności sędziego uznaje się chorobę spowodowaną 
działaniem czynników szkodliwych występujących w miejscu wykonywania 
czynności sędziego.”; 

3) po § 6 dodaje się § 6a–6d w brzmieniu: 
„§ 6a. Okres nieobecności w pracy z powodu choroby oraz niemożności wykony-

wania pracy, o której mowa w § 6, stwierdza zaświadczenie lekarskie wysta-
wiane zgodnie z przepisami art. 55 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macie-
rzyństwa (Dz. U. z 2010 r. Nr 77, poz. 512, z późn. zm.5)), z tym że w przy-
padku: 

1) poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandy-
datów 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. 

                                                 
5) Zmiany tekstu jednolitego 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 i 
996. 
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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 zwy-
kłym druku, określające przewidywaną datę porodu – za okres przed poro-
dem, 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 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, nieo-
becność uznaje się za nieusprawiedliwioną, chyba że niedostarczenie zaświad-
czenia, decyzji, odpisu skróconego aktu urodzenia dziecka lub jego kopii lub 
niezłożenie oświadczenia nastąpiło z przyczyn niezależnych od sędziego.”. 

 

Art. 4. 

Sędziowie Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, wojskowych i administracyjnych 
oraz prokuratorzy, którzy w dniu wejścia w życie ustawy są nieobecni w pracy z powo-
du choroby, zachowują prawo do wynagrodzenia na dotychczasowych zasadach, do 
dnia oznaczonego w zaświadczeniu o niezdolności do pracy z powodu choroby, jednak 
nie dłużej niż przez 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy. 

 

Art. 5. 

Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 30 dni od 
dnia ogłoszenia. 
 
 
 
 
 
 MARSZAŁEK SEJMU 
 
 
 
 (-) Ewa Kopacz 
 

 

 …………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


