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Warszawa, 29 stycznia 2016 r.                

Opinia do ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze 

(druk nr 75) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Przedłożona Senatowi ustawa jest ściśle powiązana z ustawą z dnia 28 stycznia 2016 r. – 

Prawo o prokuraturze, stanowiącą kompleksową regulację z zakresu ustroju prokuratury, jej 

zadań i zasad funkcjonowania, statusu prokuratorów, ich praw i obowiązków, trybu obsady 

stanowisk prokuratorskich, odpowiedzialności karnej, dyscyplinarnej i służbowej prokuratorów, 

jak również statusu, praw i obowiązków asesorów prokuratury, asystentów prokuratorów oraz 

aplikantów prokuratorskich. Mając na względzie obszerność wskazanej regulacji i jej charakter, 

a także konieczność dokonania nowelizacji szeregu ustaw, przyjęcia stosownych rozwiązań 

przejściowych i dostosowujących, projektodawcy zdecydowali się na opracowanie odrębnego 

projektu ustawy zgodnie z dyspozycją § 47 ust. 1 Zasad Techniki Prawodawczej. 

Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze przesądza, iż ustawa 

„główna” wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r. (art. 1). W tej dacie – co do zasady – 

wejdzie w życie również sama ustawa wprowadzająca. Jedynie przepisy odnoszące się do 

wojskowego pionu prokuratury wejdą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r. (art. 75). 

Opiniowana ustawa przewiduje zmianę przepisów następujących ustaw: 

– ustawy z dnia 1 grudnia 1961 r. o izbach morskich, 

– ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 

Polskiej, 

– ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego, 

– ustawy z dnia 25 czerwca 1997 r. o świadku koronnym, 

– ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, 

– ustawie z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
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Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 

– ustawy z dnia 21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej, 

– ustawy z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skarbowy, 

– ustawy z dnia 23 września 1999 r. o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium 

Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium, 

– ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kształtowaniu wynagrodzeń w państwowej sferze 

budżetowej oraz o zmianie niektórych ustaw, 

– ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych, 

– ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 

porządkowych, 

– ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym, 

– ustawy z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

– ustawy z dnia 17 czerwca 2004 r. o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania 

sprawy w postępowaniu przygotowawczym prowadzonym lub nadzorowanym przez 

prokuratora i postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki, 

– ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, 

– ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, 

– ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej, 

– ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy 

publicznych za rażące naruszenie prawa, 

– ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa, 

– ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych, 

– ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, 

– ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym, 

– ustawy z dnia 10 lipca 2015 o zmianie ustawy – Kodeks cywilny, ustawy – Kodeks 

postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. 

Nowelizacja powyższych aktów normatywnych uwzględnia przede wszystkim zmiany 

w strukturze organizacyjnej prokuratury, a zwłaszcza zniesienie prokuratur apelacyjnych 

i utworzenie prokuratur regionalnych (według uzasadnienia do projektu ustawy, zachowana 

zostanie paralelność struktury prokuratury i sądownictwa powszechnego, co oznacza, m.in. że 

utworzonych zostanie jedenaście prokuratur apelacyjnych odpowiadających jedenastu sądom 

apelacyjnym). Ponadto zmiany ujęte w art. 2–25 odzwierciedlają decyzję odnośnie do nowego 
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ustroju prokuratury sprowadzającą się do likwidacji wojskowych jednostek organizacyjnych 

prokuratury i wprowadzeniu stanowisk prokuratorów do spraw wojskowych w powszechnych 

jednostkach organizacyjnych prokuratury. Wreszcie – odpowiedni wyraz w nowelizowanych 

przepisach ma znaleźć fakt powierzenia Ministrowi Sprawiedliwości sprawowania urzędu 

Prokuratora Generalnego oraz zniesienie Krajowej Rady Prokuratury. 

Ustawa wprowadzająca znosi Prokuraturę Generalną i tworzy Prokuraturę Krajową, 

a zarazem – jak to już zostało wyżej nadmienione– znosi prokuratury apelacyjne i tworzy 

prokuratury regionalne. Zagadnienia związane ze statusem prokuratorów znoszonych jednostek 

lub do nich delegowanych oraz powołaniem prokuratorów tych, jednostek które zostaną 

utworzone wraz z wejście w życie ustawy, są materią przepisów przejściowych (art. 28 § 2, 

art. 30, art. 35 § 1 i 2, art. 36, art. 37 § 3 i 4, art. 38, art. 39, art. 45 § 2, art. 48 § 2 i 4). 

Podobnie zamysł likwidacji wojskowego pionu prokuratury znajduje odzwierciedlenie nie 

tylko w przepisie regulującym zniesienie określonych jednostek, lecz również w treści art. 31 

§ 2 ustawy, który  przewiduje możliwość utworzenia komórek organizacyjnych właściwych 

w sprawach wojskowych w Prokuraturze Krajowej i odpowiednio w jednostkach prokuratury 

usytuowanych na szczeblu okręgowym i rejonowym. Ponadto przepisy ustawy normują status 

prokuratorów wojskowych (art. 35 § 3, art. 36, art. 40–44, art. 45 § 3, art. 46) oraz asesorów 

dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (art. 50). 

Wobec połączenia urzędów Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego ustawa 

normuje sytuację osoby powołanej do pełnienia funkcji Prokuratora Generalnego zgodnie 

z art. 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (art. 27, art. 45 § 1). Jednocześnie 

art. 51 § 1 ustawy stanowi, że z dniem jej wejścia w życie wygasają kadencje prokuratorów 

powołanych do pełnienia funkcji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury 

na podstawie przepisów dotychczasowych, w szczególności więc prokuratorów apelacyjnych, 

okręgowych i rejonowych. Nowi prokuratorzy „funkcyjni” mają zostać powołani w terminie 

60 dni od dnia wejścia w życie ustawy (art. 53 § 1), zaś do tego czasu w ich zastępstwie 

obowiązki związane z pełnieniem określonych funkcji będą wykonywali prokuratorzy, którzy 

wykonywali te obowiązki do tej pory (art. 51 § 2). 

Opiniowana ustawa uwzględnia utworzenie Departamentu do Spraw Przestępczości 

Zorganizowanej i Korupcji w Prokuraturze Krajowej oraz Wydziałów Zamiejscowych tego 

Departamentu i w konsekwencji reguluje także powołanie prokuratorów tego swoistego pionu 

prokuratury oraz wykonywanie zadań mu powierzonych w okresie przejściowym (art. 37). 
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Art. 47 ustawy przewiduje możliwość powrotu do służby prokuratora przeniesionego 

w  stan spoczynku z innych przyczyn aniżeli przyczyny zdrowotne, przy czym ostateczną 

decyzję w tej mierze pozostawia się Prokuratorowi Generalnemu. Z kolei dalsze przepisy 

przejściowe dotyczą m.in. takich kwestii jak: aktualność aktów delegowania dokonanych 

pod  rządami obowiązującego prawa (art. 48), spełnienie wymagań do zajmowania stanowisk 

prokuratora w przypadku osób, które obecnie pozostają na tych stanowiskach (art. 52), dalsze 

losy postępowań, które nie zostaną zakończone do dnia wejścia w życie ustawy – Prawo o 

prokuraturze (chodzi nade wszystko o postępowania dyscyplinarne – art. 64), utrzymanie 

stosunków pracy asystentów prokuratorów, jak również urzędników i innych pracowników 

zatrudnionych w poszczególnych jednostkach prokuratury, w tym w znoszonych jednostkach 

wojskowych (art. 62). Natomiast wśród przepisów dostosowujących znalazły się przepisy, 

które dotyczą organów samorządu prokuratorskiego (art. 59, art. 60), a także problematyki 

następstwa jednostek prokuratury w zakresie mienia oraz należności i zobowiązań (art. 65 i 

art. 66). 

Osobnej uwagi wymagają przepisy związane ze zniesieniem Krajowej Rady Prokuratury 

i utworzeniem Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym (art. 54, art. 58). 

Ustawa normuje zarówno sprawy osobowe będące konsekwencją wskazanej zmiany ustrojowej 

(art. 55,), jak i zagadnienia związane z postępowaniami toczącymi się przed Krajową Radą 

Prokuratury oraz zgromadzoną przez nią dokumentacją (art. 56, art. 57, art. 61 § 2). 

Istotne jest poza tym ujęcie w ustawie podstaw do wydania przepisów, które określą 

właściwość jednostek prokuratury po reorganizacji, w przypadku spraw, które już teraz są 

prowadzone przez prokuratorów powszechnych i wojskowych jednostek prokuratury (art. 67 

i art. 78). W myśl uchwalonych przepisów stosowane zarządzenia w tym przedmiocie wyda 

Prokurator Generalny. 

Mimo utraty mocy przez powołaną powyżej ustawę z dnia 20 czerwca 1985 r. o 

prokuraturze (art. 74), nadal zachowane zostaną przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie 

(art. 73 pkt 1). To samo odnosi się do przepisów wykonawczych wydanych na podstawie 

ustaw zmienianych w art. 6, art. 14, art. 16 oraz art. 21 (czyli odpowiednio: ustawy z dnia 

18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratury, ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. 

o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych, ustawy z dnia 11 września 

2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz ustawy z dnia 9 października 2009 r. 

o dyscyplinie wojskowej) – art. 73 pkt 2–5. Aczkolwiek warto zaznaczyć, że nowe przepisy 
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wykonawcze muszą zostać wydane przed upływem 12 miesięcy od dnia wejścia w życie 

ustawy. Dodać też należy, że postanowienia ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze 

do dnia 4 kwietnia 2016 r. będą w dalszym ciągu znajdowały zastosowanie do prokuratorów 

wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury (art. 70). 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez grupę posłów w dniu 24 grudnia 2015 r. (druk 

sejmowy nr 163). Jego pierwsze czytanie odbyło się na 8. posiedzeniu Sejmu w dniu 14 stycznia 

2016 r. Ponieważ zgłoszony na tym etapie wniosek o odrzucenie projektu ustawy nie uzyskał 

wymaganego poparcia, został on skierowany do dalszych prac w Komisji Sprawiedliwości 

i Praw Człowieka, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji Obrony Narodowej. Jeszcze w tym 

samym dniu ukonstytuowała się podkomisja nadzwyczajna, której powierzono rozpatrzenie 

obu projektów ustaw dotyczących prokuratury. W dniu 20 stycznia 2016 r. podkomisja przyjęła 

sprawozdanie zarówno o projekcie ustawy – Prawo o prokuraturze, jak i projekcie ustawy – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze. Posiedzenie Komisji Sprawiedliwości 

i  Praw Człowieka w tej sprawie odbyło się z kolei w dniu 22 stycznia 2016 r. W przyjętym 

stanowisku Komisja rekomendowała Sejmowi uchwalenie projektu ustawy w kształcie objętym 

drukiem nr 198. 

W trakcie prac podkomisji oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka projekt 

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze został poddany korektom 

o charakterze redakcyjnym, a ponadto w ostatecznym sprawozdaniu znalazły się propozycje 

dokonania dalszych zmian w nowelizowanych ustawach, w tym uwzględniające treść ustawy 

z dnia 15 stycznia 2016 r. o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw (w zakresie 

zmian wprowadzanych tą ustawą w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych – zob. art. 14 pkt 7 opiniowanej ustawy), 

oraz doprecyzowania niektórych postanowień, np. odnośnie do czasowego utrzymania w mocy 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych (art. 73). 

W swym sprawozdaniu Komisja zawarła także dodatkowe przepisy przejściowe. 

W trakcie drugiego czytania, które miało miejsce na 9. posiedzeniu Sejmu w dniu 27 

stycznia 2016 r. zgłoszono wnioski legislacyjne, w związku z czym projekt ustawy ponownie 

został skierowany do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. W dniu 28 stycznia 2016 r. 

Komisja rozpatrzyła zgłoszone propozycje poprawek i przychyliła się do poprawek natury 
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techniczno-legislacyjnej. Ustawa, wraz przedmiotowymi modyfikacjami, została uchwalona 

w tym samym dniu. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ze względu na krótki termin na analizę treści uchwalonej wczoraj ustawy, niniejsze 

uwagi ograniczają się jedynie do najpoważniejszych z dostrzeżonych usterek legislacyjnych. 

W szczególności poniższe poprawki pomijają zastrzeżenia czysto językowe, część wad ustawy 

polegających na stosowaniu niewłaściwej terminologii bądź też braku spójności wewnętrznej 

wynikającej z określania tych samych desygnatów za pomocą różnych wyrazów tudzież 

sformułowań. 

Pogłębionych rozważań wymagałaby również kwestia poszanowania gwarancji, które 

zawarte są w obowiązującym ustawodawstwie odnoszącym się do regulowanej sfery. Ich 

pominięcie może bowiem prowadzić do postawienia zarzutu naruszenia zasady zaufania do 

państwa i stanowionego przez nie prawa, wywodzonej z art. 2 Konstytucji. W związku z tym 

zastrzec wypada, że przedłożona opinia nie stanowi wyczerpującego materiału dla oceny 

kompletności i poprawności rozwiązań intertemporalnych. 

1. W zmienianym przepisie art. 526 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks 

postępowania karnego (art. 4 pkt 4) doprecyzowano, że kasację może sporządzić wyłącznie 

obrońca lub pełnomocnik „będący adwokatem lub radcą prawnym”. Tymczasem kwestę tę 

przesądzają dostatecznie art. 82 i art. 88 zdanie pierwsze k.p.k. Wskazane dookreślenie trzeba 

wobec tego uznać za zbędne. 

2. Zastrzeżenia wywołuje charakter zmiany dokonywanej na gruncie art. 657 § 2 k.p.k. 

Skoro likwidacji odrębnego pionu wojskowego w prokuraturze towarzyszy „przeniesienie” do 

powszechnych jednostek prokuratury jego dotychczasowych zadań, a zatem w szczególności 

wykonywania określonych obowiązków procesowych przewidzianych w procedurze karnej, 

to w istocie pozostawienie w zmienianej ustawie treści art. 657 § 2, z tym że odpowiednio 

skorygowanej, nie ma sensu. O tym kto jest oskarżycielem publicznym lub prokuratorem 

w rozumieniu ustawy stanowią już bowiem wcześniejsze jej przepisy (art. 45 § 1) i nie może 

być żadnych wątpliwości, że po 4 kwietnia 2016 r. w tej roli – także w przypadku spraw 

podlegających orzecznictwu sądów wojskowych – będą występowali właśnie prokuratorzy 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. Determinować to będą poza tym nowe 

przepisy ustrojowe prokuratury. 
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3. W art. 6 w pkt 4, w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 pominięte zostały sądy wojskowe, przy 

czym – zarówno w świetle uzasadnienia projektu ustawy, jak i z punktu widzenia potrzeby 

dokonania nowelizacji tego przepisu – trudno przyjąć, że był to rzeczywiście celowy zabieg 

legislacyjny. 

4. Jedna ze zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny 

skarbowy odnosi się do określenia podmiotów (organów), którym przysługuje legitymacja do 

występowania z kasacją. Uwagę zwraca w tym przypadku to, że w nowym brzmieniu art. 167a 

(art. 9 pkt 6) nie uwzględniono Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych 

(oczywiście w zakresie podlegającym kognicji sądów wojskowych), podczas gdy omawianą 

kompetencję przyznaje się prokuratorowi pełniącemu wymienioną wyżej funkcję na gruncie 

k.p.k. (art. 672a w nowym brzmieniu) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 

postępowania w sprawach o wykroczenia (art. 110 § 1 w nowym brzmieniu). 

5. Nowelizowany art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii 

Wojskowej i wojskowych organach porządkowych przyznaje prawo do wywiedzenia zażalenia 

w określonych sprawach oraz określa organ właściwy do rozpatrzenia tego środka, przy czym 

wskazuje, iż jest to prokurator wojskowej prokuratury g a r n i z o n o w e j właściwej ze 

względu na miejsce dokonania czynności. Mamy tu więc sprecyzowany szczebel prokuratury. 

Z kolei art. 14 pkt 4, ust. 1 nie zawiera analogicznej regulacji i ogranicza się do ustalenia 

właściwości miejscowej. Ze względu na to, że właściwość miejscowa prokuratorów jednostek 

prokuratury różnych szczebli częściowo się pokrywa, należy rozważyć dostosowanie nowego 

brzmienia art. 24 ust. 1 w tym zakresie. 

6. W art. 15 przewidziano zmianę art. 61 § 3 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie 

Najwyższym. Ta w pełni zasadna zmiana jest podyktowana przede wszystkim zniesieniem 

Naczelnej Prokuratury Wojskowej i utworzeniem Prokuratury Krajowej. Niemniej wypada 

też zauważyć, że podobnej modyfikacji powinno zostać poddane brzmienie art. 265 ustawy 

z  dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, gdyż 

przepis ten odnosi się do znoszonej Prokuratury Generalnej. 

7. Szereg problemów wyłania się na tle nowelizowanych przepisów ustawy z dnia 23 

stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury. Większość z nich wiąże się 

z  zastosowaniem swoistego automatyzmu sprowadzającego się do wskazania jako organu 

właściwego Ministra Sprawiedliwości – Prokuratora Generalnego w tych przepisach, w których 

obecnie mówi się i o Ministrze, i o Prokuratorze Generalnym. Podkreślić przy tym należy, że 
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powyższej zmiany terminologicznej nie wprowadza się konsekwentnie na gruncie całej 

ustawy, co skutkować będzie tym, że nawet w sąsiadujących jednostkach redakcyjnych (i to 

zarówno w sytuacji gdy obie objęte są przedłożoną ustawą, jak i wtedy gdy tylko jedna z nich 

podlega nowelizacji) raz będzie figurował Minister Sprawiedliwości, a gdzie indziej Minister 

Sprawiedliwości – Prokurator Generalny (por. w art. 20 w pkt 2 w lit. a, ust. 1 i w art. 20 w 

pkt 2 w lit. b, ust. 4 czy też art. 15a ust. 2 ustawy zmienianej i art. 15a ust. 3 w brzmieniu 

nadanym ustawą – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze). Wspomniany 

automatyzm jest wadliwy ponadto z tego powodu, że niektóre zmiany prowadzą do tego, iż 

Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny staje się organem właściwym w sprawach 

dotyczących sądownictwa powszechnego (zob. zwłaszcza powołany już wyżej art. 20 pkt 2 

lit. b, ust. 4, gdzie wskazuje się dodatkowo Prokuratora Krajowego jako organ składający 

wniosek). Jeszcze innym mankamentem analizowanych przepisów jest to, że w uchwalonym 

kształcie zakładają, iż gremia do spraw związanych z przeprowadzaniem egzaminów, tj. 

zespoły i komisje, powoływał będzie Minister Sprawiedliwości, a niektórych z kandydatów 

do tychże ciał ma wskazać nie kto inny, ale Prokurator Generalny – wniosek z art. 34 ust. 2 

w związku np. z art. 32 ust. 5 ustawy zmienianej oraz art. 20 pkt 9 lit. a przedłożonej ustawy. 

Sygnalizowane kwestie wymagają z pewnością odpowiedniego usystematyzowania, 

gdyż nie tylko rzutują na spójność wewnętrzną ustawy, lecz wywołują również wątpliwości 

interpretacyjne. Zachodzi także konieczność rozszerzenia nowelizacji na te jednostki ustawy 

zmienianej, które nie zostały wyszczególnione w art. 20, a które rozróżniają wyraźnie funkcje 

Ministra Sprawiedliwości oraz Prokuratora Generalnego (art. 52, art. 53a, art. 53b). 

8. Zastrzeżenia wywołuje rozwiązanie z art. 24 pkt 2 ustawy, ponieważ prowadzi do 

tego, że w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym uczestnikiem będzie Prokurator 

Generalny  l u b   jego zastępcy. Tego typu regulacja nie będzie miała żadnego odpowiednika 

w systemie prawnym (jeżeli stroną postępowania jest jakiś organ, to przepisy ustrojowe lub 

przepisy proceduralne decydują co najwyżej, w jaki sposób będzie on reprezentowany i taką 

też regulację można znaleźć w równolegle nowelizowanym art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 25 

czerwca 2015 r. o Trybunale Konstytucyjnym). Powstaje ponadto pytanie: kto i wedle jakich 

kryteriów będzie decydował, czy w konkretnej sprawie będzie uczestnikiem postępowania? 

Co zaś wydaje się być argumentem najważniejszym – art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji 

wymienia jedynie Prokuratora Generalnego i przez to właśnie jemu, a nie jego zastępcom, 

przyznaje przymiot strony (wnioskodawcy czy też – innymi słowy – uczestnika postępowania). 
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Niejako przy okazji można dodać, że wspomniany już „automatyzm” we wstawianiu 

określenia „Minister Sprawiedliwości – Prokurator Generalny” w tych przepisach, w których 

dziś wskazani są Minister Sprawiedliwości i Prokurator Generalny, zastosowano także 

w  odniesieniu do art. 6 ust. 3 zmienianej ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o Trybunale 

Konstytucyjnym (art. 24 pkt 1 ustawy). Wystarczające jednak byłoby wskazanie w tym 

miejscu Ministra Sprawiedliwości, jako że w dalszych przepisach i tak nie ma już mowy 

o  Ministrze Sprawiedliwości – Prokuratorze Generalnym, lecz o Prokuratorze Generalnym 

i  stąd nie sposób stwierdzić, że formuła zastosowana na gruncie art. 6 ust. 3 gwarantuje 

spójność terminologiczną poszczególnych przepisów nowelizowanej ustawy. 

9. Kolejna uwaga, niepoparta wszakże poprawką, dotyczy art. 27 ustawy. Zarzut, który 

może zostać postawiony przepisom tego artykułu wiąże się z tłem faktycznym ocenianych 

regulacji. W kontekście bowiem daty przewidzianej w art. 75 in principio ustawy można 

postawić tezę, iż alternatywa powrotu na poprzednio zajmowane stanowisko służbowe lub 

ewentualnie na stanowisko równorzędne – naturalnie w razie dokonania takiego wyboru 

przez uprawnionego – nie mogłaby ziścić się „z mocy ustawy”. Wystarczy w tym miejscu 

przypomnieć, że obsada stanowiska sędziego dokonuje się w ramach dość skomplikowanej 

procedury, w której najważniejszymi aktorami są Krajowa Rada Sądownictwa oraz Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonujący czynności określonych m.in. w art. 179 Konstytucji. 

10. Pewne wątpliwości wywołuje iluzoryczność swoistego uprawnienia do zachowania 

tytułu prokuratora zniesionej jednostki organizacyjnej prokuratury. Statuując takie prawo (art. 

36 § 1, art. 39 § 1, art. 41 § 1), ustawodawca od razu bowiem zastrzega, że przedmiotowymi 

tytułami nie wolno posługiwać się przy wykonywaniu czynności służbowych (art. 36 § 1 oraz 

odpowiednio odesłania zawarte w art. 39 § 1 i art. 41 § 1). 

Należy poza tym podnieść, że w opinii z dnia 19 stycznia 2016 r. (str. 26) Prokurator 

Generalny zaakcentował, iż instytucja przeniesienia, z którą to związana jest przedstawiona 

powyżej gwarancja zachowania tytułu, została ukształtowana w sposób, który nie zapewnia, 

że prokuratorzy znoszonych jednostek w przypadku niepowołania ich czy to do Prokuratury 

Krajowej, czy też prokuratury regionalnej obejmą stanowiska w jednostkach bezpośrednio 

niższego szczebla. Do tego przepisy art. 36 § 1 i art. 39 § 1 pozbawione są jakichkolwiek 

kryteriów, którymi Prokurator Generalny miałby się kierować przy podejmowaniu decyzji o 

przeniesieniu. To wszystko – zdaniem opiniującego podmiotu – pozwala na zestawienie 

komentowanej instytucji z karą dyscyplinarną przeniesienia na inne miejsce służbowe 
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(zachowaną także w nowych przepisach o ustroju prokuratury – art. 142 § 1 pkt 4). Dlatego 

w przedłożonej opinii proponuje się skorzystanie z wzorca, jakiego dostarcza ustaw z dnia 9 

października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Otóż, 

przywołany akt normatywny przesądzał, że dotychczasowy prokurator Prokuratury Krajowej 

może zostać powołany wyłącznie do prokuratury apelacyjnej, a i tego typu decyzja mogła 

spotkać się ze sprzeciwem zainteresowanego skutkującym przejściem w stan spoczynku, co, 

jak czytamy w opinii, „dawało możliwość godnego opuszczenia stanowiska w następstwie 

zamiany ustroju prokuratury”. 

11. Niejasny jest charakter art. 37 § 2 ustawy. Jego formuła sugeruje bowiem, iż jest to 

w istocie przepis merytoryczny, nie zaś przejściowy. Jeżeli jednak intencją jest uregulowanie 

określonego zagadnienia przejściowego, to celowe byłoby wniesienie stosownej poprawki. 

Identycznie należy wypowiedzieć się o art. 52 ustawy, abstrahując już od tego, że wedle 

obowiązujących przepisów raczej wykluczone jest zajmowanie stanowiska prokuratora przez 

osobę, która pełniła służbę zawodową, pracowała lub była współpracownikiem organów 

bezpieczeństwa państwa, względnie była sędzią i „orzekając uchybiła godności urzędu 

sprzeniewierzając się niezawisłości sędziowskiej, co zostało stwierdzone prawomocnym 

orzeczeniem (podobnie ma się zresztą rzecz z możliwością spełnienia dotychczasowej przesłanki 

„nieskazitelnego charakteru”, wymaganej przez art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 

1985 r. o prokuraturze, przez osobę, która została prawomocnie skazana za umyślne 

przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego – zob. art. 75 § 1 pkt 1 in fine ustawy – Prawo 

o prokuraturze). Chodzi o to, że przepis ten może stać się źródłem wątpliwości interpretacyjnych 

w przyszłości, albowiem jego brzmienie nie wyklucza definitywnie stosowania płynącej zeń 

normy do „awansów” prokuratorów, czyli powoływania ich na stanowiska w hierarchicznie 

wyższych jednostkach prokuratury. Może to mieć zwłaszcza znaczenie co do warunku z art. 

75 § 1 pkt 1 in principio, tj. posiadania „wyłącznie obywatelstwa polskiego”. 

12. Problematyczne może się okazać rozwiązanie limitujące prawo powrotu do służby 

czynnej wynikające z art. 47 § 1 zdanie drugie. Powstaje mianowicie wątpliwość, czy przepis 

ten respektuje zasadę równości z art. 32 ust. 1 Konstytucji. 

W myśl art. 75 § 1 pkt 4 ustawy – Prawo o prokuraturze, na stanowisko prokuratora 

może być powołany ten, kto jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia 

obowiązków prokuratora. Warunek ten, co oczywiste, musi spełnić każda osoba ubiegająca 

się o powołanie, w tym powracająca do służby. Niemniej w świetle art. 47 § 1 zdanie drugie 
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opiniowanej ustawy okoliczność spełniania przytoczonej przesłanki nie będzie miała znaczenia 

w przypadku prokuratora, który wcześniej odszedł w stan spoczynku z przyczyn zdrowotnych. 

W tym sensie zatem wydaje się to być klauzulą dyskryminującą. 

13. Redakcja art. 56 jest nieprawidłowa, gdyż kategorią wniosku, o którym mowa w art. 

62a ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (wyrażającego chęć pozostania na 

stanowisku prokuratora mimo ukończenia 67. roku życia), obejmuje wnioski „dotyczące 

przejścia w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia i dalsze zajmowanie stanowiska 

prokuratora”. 

14. W powołanym już stanowisku Prokuratora Generalnego do projektu ustawy objętego 

drukiem nr 163, zostały zasygnalizowane problemy, które wyłaniają się na styku ustawy – 

Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze oraz ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. 

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 

Dotyczy to m.in. postanowienia art. 59 w zakresie, w jakim odnosi się do „wspólnie 

obradującego zgromadzenia prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 

Narodowi Polskiemu i zgromadzenia prokuratorów Biura Lustracyjnego” (str. 32 i n. opinii). 

Kwestie te powinny zostać wyjaśnione wobec konieczności zachowania koherencji przepisów 

regulujących status prokuratorów, w tym prokuratorów IPN-u. 

15. W art. 66 § 1 i 3 znalazły się odesłania, których nie można uznać za precyzyjne. 

Zasadna jest wobec tego ich korekta, po uprzednim wyjaśnieniu intencji stojącej za 

uwzględnieniem tych przepisów w ustawie. W szczególności należy ustalić, co ma być zasadą, 

a co wyjątkiem w przypadku przekazywania dokumentacji. 

16. Zarzut natury legislacyjnej należy zgłosić pod adresem art. 75. Rozbicie tej jednostki 

redakcyjnej na punkty jest o tyle wątpliwe, że zarówno pkt 1, jak i pkt 2 są konsekwencją 

odsunięcia w czasie likwidacji pionu wojskowego prokuratury i nie ma potrzeby doszukiwania 

się jakiegoś „zakresu” w zmianach wynikających z art. 2, art. 6 ust. 1, art. 7 pkt 3 i art. 19 

pkt 1. To ostatnie rozwiązanie jest skądinąd w swym założeniu wadliwe, albowiem sugeruje, 

że chodzi o wejście w życie norm, a nie określonych przepisów. Tym samym uchybia ono 

Zasadom Techniki Prawodawczej. 

Na marginesie godzi się nadmienić, że objęcie wyjątkiem z art. 75 przepisów, które 

wyłączą możliwość przedstawienia egzaminowanemu aplikantowi aplikacji prokuratorskiej 

propozycji pracy na stanowisku asesora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury oraz 

wyeliminują podstawę do określania liczby stanowisk asesorów wojskowych jednostek 
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organizacyjnych prokuratury przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów, tzn. art. 20 

pkt 10 lit. b i c nie znajduje racjonalnego uzasadnienia, skoro i tak stanowisk tych nie będzie 

po dniu 3 kwietnia 2016 r. 

Ewentualna poprawka do art. 75 rzecz jasna powinna uwzględniać konsekwencje innych 

poprawek, jeżeli w wyniku ich wprowadzenia zachodziłaby potrzeba odroczenia terminu 

wejścia w życie kolejnych (innych) jednostek redakcyjnych. 

 

IV. Propozycje poprawek 

Ad 1. w art. 4 w pkt 4, w § 2 skreśla się wyrazy „będącego adwokatem albo radcą prawnym”; 

Ad 2. w art. 4 w pkt 7 w lit. a: 

a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 otrzymuje brzmienie:”, 

b) po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) uchyla się § 2,”; 

Ad 3. w art. 6 w pkt 4, w art. 14 w ust. 1 w pkt 1 po wyrazach „w sądach powszechnych” 

dodaje się wyrazy „i wojskowych”; 

Ad 4. w art. 9 w pkt 6, w art. 167a w zdaniu pierwszym po wyrazie „Obywatelskich” dodaje 

się wyrazy „, a w sprawach podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także Zastępca 

Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych”; 

Ad 5. w art. 14 w pkt 4, w ust. 1 wyrazy „powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury” 

zastępuje się wyrazami „prokuraturze rejonowej”; 

Ad 6. po art. 14 dodaje się art. 14a w brzmieniu: 

„Art. 14a. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm.) art. 265 otrzymuje brzmienie: 
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„Art. 265. W posiedzeniu całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub 

w posiedzeniu Izby udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy jest 

obowiązkowy. W posiedzeniu składu siedmiu sędziów bierze udział prokurator 

Prokuratury Krajowej.”.”; 

Ad 7. grupa poprawek: 

– w art. 20 w pkt 2 w lit. b, ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. W przypadku powołania sędziego lub prokuratora do pełnienia funkcji 

Dyrektora Krajowej Szkoły, Minister Sprawiedliwości deleguje odpowiednio 

sędziego lub prokuratora do Krajowej Szkoły na zasadach określonych 

odpowiednio w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów 

powszechnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 133, z późn. zm.) lub w ustawie z dnia … – 

Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. …). Delegowanie prokuratora następuje na 

wniosek Prokuratora Krajowego.”; 

– w art. 20 w pkt 5: 

a) w lit. a skreśla się wyrazy „– Prokuratora Generalnego”, 

b) w lit. b skreśla się wyrazy „– Prokurator Generalny”; 

– w art. 20: 

a) w pkt 7, w pkt 4, 

b) w pkt 8 w lit. a w tiret pierwszym, w pkt 4, 

c) w pkt 9 w lit. a, w pkt 2, 

d) w pkt 9 w lit. b w tiret pierwszym, w pkt 2 

– wyrazy „Generalnego po uzgodnieniu z Prokuratorem Krajowym” zastępuje się wyrazem 

„Krajowego”; 

– w art. 20 po pkt 8 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) w art. 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Minister Sprawiedliwości przydziela, w drodze zarządzenia, etaty aplikanckie 

odpowiednio w sądach oraz jednostkach organizacyjnych prokuratury nie później niż 

http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1383827&full=1
http://lex.senat.pl/lex/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.977831&full=1
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w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia naboru na aplikację sędziowską i aplikację 

prokuratorską.”;”; 

– w art. 20 w pkt 9 przed lit. a dodaje się lit. … i … w brzmieniu: 

„…) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Do egzaminu prokuratorskiego, zespołu egzaminacyjnego 

opracowującego zadania i kazusy na egzamin prokuratorski oraz komisji 

egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia egzaminu prokuratorskiego, a także 

do ich członków stosuje się odpowiednio przepisy art. 19 ust. 4–8, art. 32 ust. 2–5, 

7, 8 i 10 oraz do aplikantów przepisy art. 33.”, 

…) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczącego 

komisji egzaminacyjnej wyznacza spośród jej członków będących 

prokuratorami.”,”; 

– w art. 20 w pkt 10: 

a) w lit. a, w ust. 1 wyrazy „Prokuratorowi Generalnemu” zastępuje się wyrazami 

„Ministrowi Sprawiedliwości”, 

b) w lit. b, w ust. 4 wyrazy „Prokurator Generalny” zastępuje się wyrazami „Minister 

Sprawiedliwości”, 

c) po lit. b dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Minister Sprawiedliwości określa corocznie, w drodze zarządzenia, liczbę 

stanowisk asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

przewidzianych dla egzaminowanych aplikantów.”,”; 

– w art. 20 dodaje się pkt 11–13 w brzmieniu: 

„11) w art. 52 pkt 4a otrzymuje brzmienie: 

„4a) wysokość wynagrodzenia aplikanta aplikacji prokuratorskiej, mając na uwadze 

zakres powierzonych obowiązków i warunki odbywania aplikacji;”; 

12) w art. 53a ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Kandydatów na wykładowców Krajowej Szkoły po pozytywnym 

zaopiniowaniu przez Radę Dyrektor Krajowej Szkoły przedstawia Ministrowi 

Sprawiedliwości.”; 

13) art. 53b otrzymuje brzmienie: 

„Art. 53b. Minister Sprawiedliwości może zgłosić sprzeciw wobec kandydatów na 

wykładowców Krajowej Szkoły w terminie 14 dni od dnia przedstawienia mu 

kandydatów. Sprzeciw jest wiążący.”.”; 

Z powyższą poprawką wiąże się następująca poprawka: 

– w art. 73 po pkt 4 dodaje się pkt … w brzmieniu: 

„…) art. 52 ustawy, o której mowa w art. 20 niniejszej ustawy, zachowują moc do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 52 ustawy, o 

której mowa w art. 20, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą,”; 

Ad 8. w art. 24 w pkt 2, w pkt 5 skreśla się wyrazy „lub jego zastępcy”; 

Ad 10. grupa poprawek: 

– w art. 36 skreśla się § 2; 

– w art. 39 w § 1 skreśla się zdanie drugie; 

– w art. 41 w § 1 skreśla się zdanie drugie; 

Ad 12. w art. 47 w § 1 skreśla się zdanie drugie; 

Ad 13. w art. 56 wyrazy „, w tym dotyczące przejścia w stan spoczynku z uwagi na stan 

zdrowia i dalsze zajmowanie stanowiska prokuratora” zastępuje się wyrazami „oraz 

dotyczące przejścia w stan spoczynku z uwagi na stan zdrowia”; 
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Ad 16. art. 75 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 75. Ustawa wchodzi w życie z dniem 4 marca 2016 r., z wyjątkiem art. 2, art. 6 

pkt 1, art. 7 pkt 3, art. 19 pkt 1, art. 3, art. 4 pkt 5–9, art. 6 pkt 2 lit. b i d oraz pkt 4, art. 9, art. 

10, art. 13–16, art. 19 pkt 3, art. 21, art. 31–33, art. 45 § 3, art. 46, art. 50, art. 62 § 4, 6 i 7, 

art. 64 § 3, 5 i 6 oraz art. 66, które wchodzą w życie z dniem 4 kwietnia 2016 r.”; 

 

 

Ekspert ds. legislacji 
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