Data publikacji: 12-11-2013

SENAT
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
VIII KADENCJA

_____________________________________________________________________________________

Warszawa, dnia 12 listopada 2013 r.
Druk nr 493
_____________________________________________________________________________________

MARSZAŁEK SEJMU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Pan
Bogdan BORUSEWICZ
MARSZAŁEK SENATU
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zgodnie z art. 121 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mam zaszczyt przesłać
Panu Marszałkowi do rozpatrzenia przez Senat uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej na 53. posiedzeniu w dniu 8 listopada 2013 r. ustawę

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Z wyrazami szacunku
(-) Ewa Kopacz

USTAWA
z dnia 8 listopada 2013 r.
o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych
Art. 1.
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 427, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 21:
a) § 1a otrzymuje brzmienie:
„§ 1a. Dyrektora sądu powołuje się w sądzie rejonowym, w którym jest co
najmniej dziesięć stanowisk sędziowskich. W sądach rejonowych, w których nie powołano dyrektora sądu, zadania dyrektora sądu wykonują dyrektorzy przełożonych sądów okręgowych.”,
b) uchyla się § 1b;
2) w art. 32d § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Do dyrektora sądu oraz zastępcy dyrektora sądu stosuje się odpowiednio
przepisy art. 6–7, art. 9–11 oraz art. 14a–18 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r.
o pracownikach sądów i prokuratury (Dz. U. z 2011 r. Nr 109, poz. 639, z
późn. zm. 2)). Do ustalania uprawnień do dodatku za wieloletnią pracę i nagrody jubileuszowej stosuje się zasady określone w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i
prokuratury.”;
3) w art. 110 § 2 otrzymuje brzmienie:
„§ 2. Sądy dyscyplinarne są ponadto właściwe do orzekania w sprawach, o których mowa w art. 37 § 5, art. 75 § 2 pkt 3 oraz w art. 80.”.
Art. 2.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
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Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2013 r. poz. 662, 1165
i 1247.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2011 r. Nr 113, poz. 659 i
Nr 203, poz. 1192 oraz z 2013 r. poz. 829.
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