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Opinia 

Do druku nr 163 
BIURO ANAliZ SEJMOWYCH 

KANCHARJ! SEJr. .. 1U 

Warszawa, 7 stycznia 2016 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie zgodności z prawem Unii Europejskiej poselskiego projektu 
ustawy- Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo o prokuraturze 

(przedstawiciel wnioskodawców: poseł Michał Wójcik) 

Na podstawie art. 34- ust. 9 uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 lipca 
1992 roku- regulamin Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (Monitor Polski z 2012 r. poz. 32, ze 
zm.) sporządza się następującą opinię: 

l. Przedmiot projektu ustawy 
Przedmiotem projektu ustawy jest określenie daty wejścia w życie projektu 

ustawy -Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162) oraz nowelizacja: ustawy 
z dnia l grudnia 1961 r. o izbach morskich (Dz. U. z 2015 r. poz. 735 i 1320), 
ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy
pospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 r. poz. 827, z późn. zm.), ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. -Kodeks postępowania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z 
późn. zm.), ustawy z z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokura
tury (Dz. U. z 2015 r. poz. 1241), ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1075 oraz z 2015 r. poz. 935 i 1309), ustawy z dnia 21 
stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, 



poz. 1218 oraz z 2010 r. Nr 182, poz.l228), ustawy z dnia 23 września 1999 r. o 
zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za
sadach ich przemieszczania się przez to terytorium (Dz. U. z 2014 r. poz. l 077 
oraz z 2015 r. poz. 1844), ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wy
nagrodzeń w państwowej sferze budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2030), ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 
towarowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 197, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 
200 l r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 568, z późn. zm.), ustawy dnia 11 września 2003 r. o służbie 
wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1414, z późn. zm.), 
ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do roz
poznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzo
rowanym przez prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej 
zwłoki (Dz. U. Nr 179, poz. 1843 oraz z 2009 r. Nr 61, poz. 498), ustawy z dnia 
18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bez
pieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 
2013 r. poz. 1388), ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U. z 2012 r. poz. 1230, z późn. zm.), ustawy z 
dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474 
oraz z 2015 r. poz. 1830), ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzial
ności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. 
U. Nr 34, poz. 173), ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie 
Sądownictwa (Dz. U. Nr 126, poz. 714, z późn. zm.), ustawy z dnia 25 czerwca 
1997 r. o świadku koronnym (Dz. U. z 2014 r. poz.l801), ustawy z dnia 13 lipca 
2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz. U. z 2013 r. poz. 268, z późn. zm.), 
ustawy z dnia 10 września 1999 r. -Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 186, z późn. zm.), ustawy z dnia 24 sierpnia 2001. r.- Kodeks postępowania 
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2013 r. poz. 395, z późn. zm.), ustawy z 
dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 1064 i 
1928). Celem proponowanych zmian jest dostosowanie obowiązujących przepi
sów do proponowanej przez projektodawców nowej struktury prokuratury, 
przede wszystkim likwidacji pionu prokuratury wojskowej. 

Projektowana ustawa ma wejść w życie z dniem 4 marca 2016 r., z wyjąt
kiem wybranych jej przepisów, które mają wejść w życie w dniu 4 kwietnia 
2016 r. 

2. Stan prawa Unii Europejskiej w materii objętej projektem ustawy 
Materia ujęta w opiniowanym projekcie ustawy nie jest regulowana 

w przepisach prawa UE. 

3. Analiza przepisów projektu pod kątem ustalonego stanu prawa Unii 
Europejskiej 

Prawo Unii Europejskiej nie reguluje kwestii zawartych w przepisach opi
niowanego projektu. 
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4. Konkluzja 
Przedmiot poselskiego projektu ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę -

Prawo o prokuraturze nie jest objęty prawem Unii Europejskiej. 
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Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 

/! k~txl.rd/ 
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Warszawa, 7 stycznia 2016 r. 

Pan 
Marek Kuchciński 
Marszałek Sejmu 
Rzeczypospolitej Polskiej 

Opinia w sprawie stwierdzenia, czy poselski projekt ustawy- Przepisy 
wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze (przedstawiciel 

wnioskodawców: poseł Michał Wójcik) jest projektem ustawy wykonującej 
prawo Unii Europejskiej w rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu 

Przedmiotem projektu ustawy jest określenie daty wejścia w życie projektu 
ustawy - Prawo o prokuraturze (druk sejmowy nr 162) oraz nowelizacja szeregu 
ustaw. Celem proponowanych zmian jest dostosowanie obowiązujących 
przeptsow do proponowanej przez projektodawców nowej struktury 
prokuratury, przede wszystkim likwidacji prokuratury wojskowej. 

Projekt nie zawiera przepisów mających na celu wykonanie prawa UE. 
Poselski projekt ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o 

prokuraturze nie jest projektem ustawy wykonującej prawo Unii Europejskiej w 
rozumieniu art. 95a regulaminu Sejmu. 

Dyrektor Biura Analiz Sejmowych 
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Michał W arciński 
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