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Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa  

oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 1044) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Zasadniczym celem ustawy jest wyeliminowanie praktycznych problemów 

pojawiających się na gruncie aktualnie obowiązującej ustawy o Prokuratorii Generalnej 

Skarbu Państwa, a także zminimalizowanie zjawiska nadmiernego obciążania Prokuratorii 

Generalnej sprawami sądowymi o niskiej istotności z punktu widzenia ochrony praw lub 

interesów Skarbu Państwa. Ponadto, nowelizacja przyznaje Prokuratorii Generalnej nową 

kompetencję, tj. przejmowanie na polecenie Prezesa Rady Ministrów zastępstwa 

procesowego niektórych państwowych osób prawnych za ich zgodą.  

Do najistotniejszych zmian wprowadzanych do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu 

Państwa należy zaliczyć: 

1) umożliwienie Prokuratorii Generalnej przekazywania do prowadzenia spraw lub grupy 

spraw, bez zgody podmiotu reprezentującego Skarb Państwa (z wyjątkiem Prezesa Rady 

Ministrów i ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa), po uzyskaniu pisemnego 

stanowiska tego podmiotu co do przekazania; w myśl ustawy stanowisko Prokuratorii 

Generalnej w przedmiocie przekazania sprawy będzie wiążące jeżeli wartość 

przedmiotu sprawy nie będzie przewyższać kwoty 300 000 zł (art. 8b ust. 1b i 1d); 

2) wprowadzenie zasady nieprzekazywania sprawy przez Prokuratorię Generalną 

w przypadku jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekraczać będzie 10 000 000 zł 

(art. 8b ust. 1a); 

3) umożliwienie przejmowania przez Prokuratorię Generalną na polecenie Prezesa Rady 

Ministrów zastępstwa procesowego państwowej osoby prawnej zajmującej się realizacją 
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zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nauki, oświaty 

i wychowania oraz szkolnictwa wyższego, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw 

i interesów dotyczących mienia państwowego (art. 8c ust. 1); Prezes Rady Ministrów 

będzie obowiązany zwolnić Prokuratorię Generalną z obowiązku wykonywania 

zastępstwa procesowego państwowej osoby prawnej w przypadku wystąpienia konfliktu 

praw lub interesów Skarbu Państwa z prawami lub interesami państwowej osoby 

prawnej, a także w przypadku braku zgody państwowej osoby prawnej na przejęcie 

zastępstwa procesowego przez Prokuratorię Generalną (art. 8c ust. 7); 

4) wprowadzenie zasady, zgodnie z którą osoba podejmująca po raz pierwszy pracę na 

stanowisku radcy Prokuratorii Generalnej będzie zatrudniona na podstawie umowy 

o pracę na czas określony, nie dłuższy niż 3 lata; jeżeli następnie uzyska pozytywny 

wynik obowiązkowej oceny kwalifikacyjnej będzie mogła być mianowana na 

stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej (art. 32 ust. 3 i 6); 

5) wprowadzenie wymogu uzyskania pisemnej zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej na 

podejmowanie przez radców Prokuratorii Generalnej dodatkowego zatrudnienia lub 

zajęć zarobkowych (art. 38 ust. 2); 

6) modyfikację zasad dotyczących możliwości rozwiązania stosunku pracy z radcą 

Prokuratorii Generalnej – w myśl nowelizowanego art. 52 ust. 4 rozwiązanie stosunku 

pracy z radcą będzie mogło nastąpić z zachowaniem trzymiesięcznego okresu 

wypowiedzenia w razie reorganizacji Prokuratorii Generalnej, w tym polegającej na 

likwidacji stanowiska pracy ze względu na zmniejszenie liczby prowadzonych spraw 

przez Prokuratorię Generalną lub zmianie struktury organizacyjnej, jeżeli przeniesienie 

radcy na inne stanowisko służbowe nie będzie możliwe; 

7) modyfikację zasad prowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec radców 

Prokuratorii Generalnej, w szczególności poprzez: 

a) wskazanie, że karalność przewinienia dyscyplinarnego ustaje jeżeli od czasu jego 

popełnienia upłynęło 5 lat, chyba że czyn uzasadniający odpowiedzialność 

dyscyplinarną zawiera znamiona przestępstwa; ustanie karalności przewinienia 

dyscyplinarnego nie będzie mogło nastąpić wcześniej niż ustanie karalności 

przestępstwa (art. 57 ust. 3 i 4), 

b) wydłużenie z 1 miesiąca do 3 miesięcy terminu na wszczęcie postępowania 

dyscyplinarnego (art. 57 ust. 2), 
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c) wskazanie, że sądem właściwym do wniesienia zażalenia na decyzję Prezesa 

Prokuratorii Generalnej o zawieszeniu radcy w czynnościach służbowych, a także 

do wniesienia odwołania od orzeczenia komisji dyscyplinarnej II stopnia, będzie 

sąd apelacyjny – sąd pracy i ubezpieczeń społecznych właściwy ze względu na 

siedzibę Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej – w aktualnie obowiązującym 

stanie prawnym zażalenie lub odwołanie wnosi się do sądu apelacyjnego – sądu 

pracy i ubezpieczeń społecznych właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

radcy (art. 58 ust. 2 i art. 64 ust. 2), 

d) przesądzenie, że w przypadku jeżeli postępowanie wyjaśniające nie dostarczy 

podstaw do sporządzenia wniosku o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, 

rzecznik dyscyplinarny wyda postanowienie o umorzeniu postępowania 

wyjaśniającego ze wskazaniem przyczyn umorzenia; od tego postanowienia nie 

będzie przysługiwało odwołanie (art. 60a), 

e) wprowadzenie 30-dniowego terminu na wskazanie obrońcy przez obwinionego, 

któremu grozi kara wydalenia z pracy w Prokuratorii Generalnej; po upływie tego 

terminu przewodniczący składu orzekającego komisji dyscyplinarnej wyznaczy 

obrońcę spośród radców Prokuratorii Generalnej (art. 61 ust. 3), 

f) wydłużenie z 7 dni do 14 dni terminu na doręczenie stronom orzeczenia 

z uzasadnieniem (art. 61 ust. 10), 

g) przesądzenie, że od orzeczeń komisji dyscyplinarnej innych niż kończące 

postępowanie w sprawie, a także od postanowień i zarządzeń można się odwołać 

wyłącznie w odwołaniu od orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie (art. 62 

ust. 1); 

8) wprowadzenie nowego stanowiska pracy w Prokuratorii Generalnej tj. asystenta radcy, 

który będzie wykonywał zadania związane z przygotowaniem czynności radcy 

w postępowaniu przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi oraz 

zadania z zakresu działalności administracyjnej Prokuratorii Generalnej (art. 67 ust. 1–

1b). 

Ustawa nowelizuje ponadto ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania 

cywilnego oraz ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Zmiany wprowadzane w tych ustawach 

stanowią konsekwencję nowelizacji ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. 
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Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 98. posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. Projekt ustawy (druk 

sejmowy nr 3643) pochodził z przedłożenia rządowego i był przedmiotem prac sejmowej 

Komisji Skarbu Państwa. Komisja nie wprowadziła do projektu zmian, które wpłynęłyby na 

meritum rozwiązań w nim przewidzianych. Ustawa została uchwalona w brzmieniu zawartym 

w sprawozdaniu Komisji (druk sejmowy nr 3692). 

 

III. Uwagi szczegółowe 

 

1. Nowelizowany art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

(art. 1 pkt 1 noweli) przewiduje, że Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa 

procesowego państwowych osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 8c. Ustawodawca 

formułując zastrzeżenie do art. 8c uznał prawdopodobnie, że relacja pomiędzy 

przepisem art. 4 ust. 5 pkt 1 i art. 8c nie jest oczywista i istnieje prawdopodobieństwo, 

iż właściwa interpretacja normy prawnej w braku owego zastrzeżenia będzie utrudniona. 

W myśl dodawanego do ustawy art. 8c Prokuratoria Generalna na polecenie Prezesa 

Rady Ministrów będzie mogła przejąć zastępstwo procesowe państwowej osoby prawnej 

zajmującej się realizacją zadań publicznych z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa 

narodowego, nauki, oświaty i wychowania lub szkolnictwa wyższego, jeżeli wymagać 

tego będzie ochrona ważnych praw i interesów dotyczących mienia państwowego. 

Należy zwrócić uwagę, że Zasady techniki prawodawczej nie zalecają posługiwania się 

techniką zastrzeżeń, uznaje się natomiast, że jeżeli istnieje konieczność poinformowania 

adresata, iż w innym przepisie sformułowano wyjątek od normy, używa się wyrażenia 

„z wyjątkiem”, jeżeli natomiast ustawodawca dostrzega konieczność poinformowania 

adresata, iż w innym przepisie sformułowano uszczegółowienie normy, zaleca się 

zastosowanie wyrażenia „z uwzględnieniem” (uzgodnione w 2011 r. rekomendacje dla 

legislatorów rządowych, sejmowych i senackich). Mając na uwadze, że w art. 8c 

sformułowano wyjątek od zasady, że Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa 

procesowego państwowych osób prawnych, należałoby rozważyć przyjęcie niżej 

zaproponowanej poprawki. 
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Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 1, w pkt 1 wyrazy „z zastrzeżeniem art. 8c” zastępuje się wyrazami „z 

wyjątkiem, o którym mowa w art. 8c”; 

 

2. W przepisie art. 11 ust. 7 ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa (art. 1 pkt 4 

noweli) posłużono się sformułowaniem „skarga o wznowienie”. Mając na uwadze, 

że w myśl art. 399 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego można żądać wznowienia 

postępowania, które zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, a także 

uwzględniając tytuł działu VI „Wznowienie postępowania” w tytule VI w księdze I 

Kodeksu, należałoby rozważyć modyfikację przepisu poprzez zastosowanie pełnego 

kodeksowego określenia tj. „skarga o wznowienie postępowania”. 

 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 w pkt 4, w ust. 7 po wyrazach „skargi o wznowienie” dodaje się wyraz 

„postępowania”; 

 

3. Przepis art. 4 ust. 3 nowelizacji nakłada obowiązek podjęcia działań zmierzających 

do doprowadzenia do niezwłocznego zakończenia stosunku prawnego stanowiącego 

podstawę dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego radcy lub starszego radcy 

Prokuratorii Generalnej, w przypadku jeżeli Prezes Prokuratorii Generalnej nie wyrazi 

zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia lub zajęcia zarobkowego podjętych 

przed dniem wejścia w życie nowelizacji. Należy jednak zauważyć, że aktualne 

brzmienie przepisu nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytanie kto jest adresatem 

wymienionego powyżej obowiązku – radca lub starszy radca Prokuratorii Generalnej, 

czy też Prezes Prokuratorii Generalnej. Wydaje się, że to strona umowy stanowiącej 

podstawę dodatkowego zatrudnienia, czyli radca, powinien podjąć czynności 

zmierzające do rozwiązania łączącego go z innym podmiotem stosunku prawnego, 

jednak nie można wykluczyć odmiennej interpretacji. Należałoby wyjaśnić jaka była 

intencja ustawodawcy w tym zakresie i w celu wyeliminowania wątpliwości przyjąć 

poprawkę w jednej z zaproponowanych poniżej wersji. 
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 Propozycje poprawek: 

w art. 4 w ust. 3 wyrazy „jest on zobowiązany” zastępuje się wyrazami „radca lub starszy 

radca Prokuratorii Generalnej jest obowiązany”; 

 

albo 

w art. 4 w ust. 3 wyrazy „jest on zobowiązany” zastępuje się wyrazami „Prezes Prokuratorii 

Generalnej jest obowiązany”. 

 

 

 

Iwona Kozera-Rytel 

Główny legislator 

 


