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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

 

do ustawy  z dnia 4 listopada 2016 r.  

 

o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych  

oraz niektórych innych ustaw 

 

(druk nr 318) 

 

 

U S T A W A   z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 

2015r. poz. 133, z późn. zm.) 

Art. 87. 

§ 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku odrębnego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje 

o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez sędziego albo jego małżonka od Skarbu 

Państwa albo innej państwowej lub samorządowej osoby prawnej mieniu, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu. 

§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, sędziowie składają właściwemu terytorialnie 

prezesowi sądu apelacyjnego. 

§ 3. Analizy danych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, dokonuje właściwe 

kolegium sądu apelacyjnego w terminie do końca czerwca każdego roku i przedstawia jej 

wyniki zgromadzeniu ogólnemu sędziów apelacji. 

§ 4. Prezesi sądów apelacyjnych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1, Krajowej 

Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy zawartych w nim danych w terminie do dnia 

30 czerwca każdego roku. 

§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem urzędu sędziego, a 

następnie co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, 

a także w dniu opuszczenia urzędu. 
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[§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub § 4, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie.] 

<§ 6. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, są jawne, także co do 

imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia 

nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości 

sędziego. Na wniosek sędziego, który złożył oświadczenie, podmiot uprawniony do 

odebrania oświadczenia może zdecydować o objęciu informacji zawartych w 

oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

„zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych, jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować 

zagrożenie dla sędziego lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości 

jest uprawniony do zniesienia tej klauzuli. W stosunku do tego uprawnienia przepisu 

art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie 

stosuje się.> 

<§ 6a. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym podmiot 

uprawniony do odebrania oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca 

każdego roku.> 

§ 7. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, przechowuje się przez sześć lat. 

§ 8. [Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia zgodnie z § 2 lub § 4 przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania sędziego.] <Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie 

majątkowym podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia przekazuje do urzędu 

skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sędziego.> Właściwy 

urząd skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym 

również do porównania jego treści z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz 

rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości 
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co do legalności pochodzenia majątku ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy 

kieruje sprawę do właściwego postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

<§ 9. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.> 

 

Art. 108. 

[§ 1. Po upływie trzech lat od chwili czynu nie można wszcząć postępowania 

dyscyplinarnego. 

§ 2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym 

mowa w § 1, przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem pięciu lat od chwili czynu. 

Jeżeli jednak przed upływem terminu, o którym mowa w § 1, sprawa nie została 

prawomocnie zakończona, sąd dyscyplinarny orzeka o popełnieniu przewinienia 

dyscyplinarnego, umarzając postępowanie w zakresie wymierzenia kary dyscyplinarnej.] 

<§ 1. Po upływie pięciu lat od chwili popełnienia czynu nie można wszcząć postępowania 

dyscyplinarnego. 

§ 2. W razie wszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed upływem terminu, o którym 

mowa w § 1, przedawnienie dyscyplinarne następuje z upływem ośmiu lat od chwili 

popełnienia czynu.> 

§ 3. W zakresie odpowiedzialności dyscyplinarnej za wykroczenie przedawnienie 

dyscyplinarne następuje jednocześnie z przedawnieniem przewidzianym dla wykroczeń. 

§ 4. Jeżeli jednak przewinienie dyscyplinarne zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie 

dyscyplinarne nie może nastąpić wcześniej niż przedawnienie przewidziane w przepisach 

Kodeksu karnego. 

 

Art. 109. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 
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<2a) obniżenie wynagrodzenia zasadniczego sędziego o 5%–20% na okres od sześciu 

miesięcy do dwóch lat; 

3)   usuniecie z zajmowanej funkcji; 

4)   przeniesienie na inne miejsce służbowe; 

5)   złożenie sędziego z urzędu. 

§ 2. Sąd może podać prawomocne orzeczenie dyscyplinarne do wiadomości publicznej. 

[§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 3 lub 4 pociąga za sobą pozbawienie możliwości 

awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, niemożność 

udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie dyscyplinarnym oraz 

uzyskania utraconej funkcji.] 

<§ 3. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 2–4 pociąga za sobą pozbawienie 

możliwości awansowania na wyższe stanowisko sędziowskie przez okres pięciu lat, 

niemożność udziału w tym okresie w kolegium sądu, orzekania w sądzie 

dyscyplinarnym oraz objęcia w sądzie funkcji prezesa sądu, wiceprezesa sądu lub 

kierownika ośrodka zamiejscowego sądu.> 

§ 4. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 

powołania ukaranego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziowskim. 

§ 5. W przypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzenia kary. 

 

[Art. 128. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego.] 

<Art. 128. 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym rozdziale stosuje się odpowiednio przepisy 

Kodeksu postępowania karnego oraz części ogólnej Kodeksu karnego, z uwzględnieniem 

odrębności wynikających z charakteru postępowania dyscyplinarnego.> 

 

<Art. 133a. 

§ 1. W razie jednoczesnego ukarania za kilka przewinień dyscyplinarnych sąd 

dyscyplinarny wymierza karę za poszczególne przewinienia dyscyplinarne, a 

następnie karę łączną. 

§ 2. Przy orzekaniu kary łącznej stosuje się następujące zasady: 
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1) w razie orzeczenia kary upomnienia i nagany wymierza się łączną karę nagany; 

2) kary upomnienia i nagany podlegają łączeniu z innymi karami, przy czym jako 

karę łączną wymierza się wówczas karę surowszą, o której mowa w art. 109 § 1 

pkt 2a, 3, 4 lub 5; 

3) przy orzeczonych za kilka przewinień karach rodzajowo różnych i karze złożenia 

sędziego z urzędu, wymierza się tę karę, jako karę łączną. 

§ 3. W przypadku gdy obwiniony popełnił dwa lub więcej przewinienia dyscyplinarne, 

zanim zapadło pierwsze, choćby nieprawomocne, orzeczenie co do któregokolwiek z 

nich, na wniosek ukaranego wydaje się orzeczenie łączne, o ile orzeczone kary 

podlegają łączeniu według zasad przewidzianych w § 2.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności 

gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2006 r. poz. 1584, z późn. 

zm.)  

Art. 10. 

 1. Osoby określone w art. 1 oraz w art. 2 pkt 1-5 i 7-11 są obowiązane do złożenia 

oświadczenia o swoim stanie majątkowym. Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy 

majątku odrębnego oraz objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie to 

powinno zawierać w szczególności informacje o posiadanych zasobach pieniężnych, 

nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach prawa handlowego, a ponadto o 

nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby 

prawnej, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków mieniu, które podlegało 

zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać dane dotyczące 

prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach lub 

spółdzielniach, o których mowa w art. 4. 

2. Urzędnicy służby cywilnej zajmujący inne stanowiska niż określone w art. 2 są obowiązani 

do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 1. 

3. 
(9)

 [Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.] 
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<Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym, z wyjątkiem 

oświadczenia złożonego przez Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego albo 

Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, stanowią tajemnicę prawnie chronioną i 

podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

"zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że 

osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła pisemną zgodę na ich ujawnienie.> W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba uprawniona, zgodnie z ust. 4, 5 lub 6, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat. 

<3a. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym złożonym przez Prezesa 

Naczelnego Sądu Administracyjnego albo Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego są 

jawne, także co do imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji 

o miejscu położenia nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację 

ruchomości sędziego. Na wniosek sędziego osoba odbierająca oświadczenie może 

zdecydować o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną przewidzianą 

dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”, określoną w przepisach 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1167), jeżeli ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla 

sędziego lub osób dla niego najbliższych. Minister Sprawiedliwości jest uprawniony 

do zniesienia tej klauzuli. W stosunku do tego uprawnienia przepisu art. 6 ust. 3 

ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych nie stosuje się. 

3b. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym, o których mowa 

w ust. 3a, osoba odbierająca oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca 

każdego roku.> 

4. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składa się kierownikowi jednostki (dyrektorowi 

generalnemu urzędu), z zastrzeżeniem ust. 5 i 6, przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska. Kierownik jednostki (dyrektor generalny urzędu) dokonuje 

analizy zawartych w oświadczeniu danych. 

5. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałek Sejmu, Marszałek Senatu, Prezes Rady 

Ministrów, Szef Kancelarii Prezydenta, Szef Kancelarii Sejmu, Szef Kancelarii Senatu, 
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Prezes Trybunału Konstytucyjnego, Prezes Najwyższej Izby Kontroli, Rzecznik Praw 

Obywatelskich, Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Prezes Narodowego Banku 

Polskiego, Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Główny Inspektor 

Pracy, Prezes Polskiej Akademii Nauk, Kierownik Krajowego Biura Wyborczego oraz 

Rzecznik Ubezpieczonych składają oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, Pierwszemu 

Prezesowi Sądu Najwyższego, który dokonuje analizy zawartych w nim danych. Pierwszy 

Prezes Sądu Najwyższego składa oświadczenie Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, 

który dokonuje analizy zawartych w nim danych. 

6. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 1, składają: 

1)   przewodniczący samorządowego kolegium odwoławczego - przewodniczącemu 

wojewódzkiego sejmiku samorządowego; 

2)   (uchylony); 

3)   prezes banku, o którym mowa w art. 2 pkt 7, z wyłączeniem Prezesa Narodowego 

Banku Polskiego - Ministrowi Finansów
(10)

; 

4)   prezes spółki, o której mowa w art. 2 pkt 9 - Ministrowi Skarbu Państwa
(11)

. 

7. Osoby odbierające oświadczenie, o których mowa w ust. 6, dokonują analizy zawartych w 

nim danych. 

8. Osoba dokonująca analizy jest uprawniona do porównania treści analizowanego 

oświadczenia z treścią uprzednio złożonych oświadczeń. 

9. Kontroli rzetelności i prawdziwości oświadczeń, o których mowa w art. 8 ust. 1 oraz w ust. 

1, 2, 5 i 6, dokonuje Centralne Biuro Antykorupcyjne w trybie i na zasadach określonych 

w rozdziale 4 ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym 

(Dz. U. Nr 104, poz. 708 i Nr 158, poz. 1122). 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 21 sierpnia 1997 r. – Prawo o ustroju sądów wojskowych (Dz. U. z 

2016 r. poz. 358)  

Art. 28. 

§ 1. Sędziowie są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje 

o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 
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prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, innej państwowej osoby prawnej, gminy, związku międzygminnego, powiatu, 

związku powiatów, związku powiatowo-gminnego lub związku metropolitalnego mieniu, 

które podlegało zbyciu w drodze przetargu. Oświadczenie to powinno również zawierać 

dane dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnienia funkcji w spółkach 

prawa handlowego lub spółdzielniach, z wyjątkiem funkcji w radzie nadzorczej 

spółdzielni mieszkaniowej. 

§ 1a. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

§ 2. Oświadczenia, o których mowa w § 1, sędziowie składają prezesowi właściwego 

wojskowego sądu okręgowego, który dokonuje analizy zawartych w nich danych. 

§ 3. Prezesi wojskowych sądów okręgowych składają oświadczenie, o którym mowa w § 1, 

Krajowej Radzie Sądownictwa, która dokonuje analizy danych w nim zawartych. 

§ 4. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska sędziego. 

[§ 5. Informacje zawarte w oświadczeniu o stanie majątkowym stanowią tajemnicę prawnie 

chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli 

tajności "zastrzeżone" określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba 

że sędzia, który złożył oświadczenie, wyraził pisemną zgodę na ich ujawnienie. W 

szczególnie uzasadnionych przypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z § 2 lub 3, do 

odebrania oświadczenia może je ujawnić pomimo braku zgody składającego 

oświadczenie. Oświadczenie przechowuje się przez 6 lat.] 

<§ 5. Informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w § 1, są jawne, także co do 

imienia i nazwiska, z wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia 

nieruchomości, a także informacji umożliwiających identyfikację ruchomości 

sędziego. Na wniosek sędziego, który złożył oświadczenie, podmiot uprawniony do 

odebrania oświadczenia może zdecydować o objęciu informacji zawartych w 

oświadczeniu ochroną przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności 

„zastrzeżone”, określoną w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), jeżeli ujawnienie tych informacji 

mogłoby powodować zagrożenie dla sędziego lub osób dla niego najbliższych. 

Minister Sprawiedliwości jest uprawniony do zniesienia tej klauzuli. W stosunku do 
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tego uprawnienia przepisu art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie 

informacji niejawnych nie stosuje się.> 

<§ 5a. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach o stanie majątkowym podmiot 

uprawniony do odebrania oświadczenia udostępnia w Biuletynie Informacji 

Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do 

informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 30 czerwca 

każdego roku. 

§ 5b. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, przechowuje się przez 6 lat.> 

§ 6. [Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie majątkowym podmiot uprawniony do odebrania 

oświadczenia zgodnie z § 2 lub § 3, przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze 

względu na miejsce zamieszkania sędziego.]  <Jeden egzemplarz oświadczenia o stanie 

majątkowym podmiot uprawniony do odebrania oświadczenia przekazuje do urzędu 

skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania sędziego.> Właściwy 

urząd skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w oświadczeniu, w tym 

również do porównania jego treści z treścią uprzednio złożonych oświadczeń oraz 

rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy budzi uzasadnione wątpliwości 

co do legalności pochodzenia majątku ujawnionego w oświadczeniu, urząd skarbowy 

kieruje sprawę do właściwego postępowania, prowadzonego na podstawie odrębnych 

przepisów. 

<§ 7. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest 

obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”. Klauzula ta 

zastępuje pouczenie organu uprawnionego do odebrania oświadczenia o 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.> 

 

Art. 39. 

§ 1. Karami dyscyplinarnymi są: 

1)   upomnienie; 

2)   nagana; 

3)   usunięcie z zajmowanej funkcji; 

4)   przeniesienie na inne miejsce służbowe; 

5)   złożenie sędziego z urzędu. 
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§ 2. Orzekając karę złożenia sędziego z urzędu, sądy dyscyplinarne mogą wystąpić do 

właściwego organu z wnioskiem o pozbawienie ukaranego stopnia oficerskiego. 

§ 3. Sędzia, któremu wymierzono karę określoną w § 1 pkt 3 lub 4, nie może być wyznaczony 

przez okres pięciu lat na wyższe sędziowskie stanowisko służbowe, a także nie może w 

tym okresie być członkiem kolegium sądu wojskowego, orzekać w sądzie dyscyplinarnym 

oraz odzyskać utraconej funkcji. 

§ 4. Wymierzenie kary określonej w § 1 pkt 5 pociąga za sobą utratę możliwości ponownego 

powołania ukaranego na urząd sędziego. 

§ 5. W wypadku przewinienia dyscyplinarnego lub wykroczenia mniejszej wagi, sąd 

dyscyplinarny może odstąpić od wymierzania kary. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami 

administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, 846 i 996)  

 

[Art. 265. 

W posiedzeniu całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub posiedzeniu Izby udział 

Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W posiedzeniu składu siedmiu 

sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Krajowej.] 

 

<Art. 265. 

W posiedzeniu całego składu Naczelnego Sądu Administracyjnego lub posiedzeniu Izby 

udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy jest obowiązkowy. W posiedzeniu 

składu siedmiu sędziów bierze udział prokurator Prokuratury Krajowej lub prokurator 

innej jednostki organizacyjnej prokuratury, delegowany do wykonywania czynności w 

Prokuraturze Krajowej i wyznaczony przez Prokuratora Generalnego lub jego zastępcę 

do udziału w posiedzeniach Naczelnego Sądu Administracyjnego.> 
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U S T A W A    z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1254)  

 

Art. 61. 

§ 1. Jeżeli skład Sądu Najwyższego uzna, że przedstawione zagadnienie wymaga wyjaśnienia, 

a rozbieżności - rozstrzygnięcia, podejmuje uchwałę, w przeciwnym razie odmawia jej 

podjęcia, a jeżeli podjęcie uchwały stało się zbędne - umarza postępowanie. 

§ 2. Jeżeli skład siedmiu sędziów uzna, że znaczenie dla praktyki sądowej lub powaga 

występujących wątpliwości to uzasadniają, może zagadnienie prawne lub wniosek o 

podjęcie uchwały przedstawić składowi izby, natomiast izba - składowi dwóch lub więcej 

izb albo pełnemu składowi Sądu Najwyższego. 

[§ 3. O posiedzeniu pełnego składu Sądu Najwyższego, składu izby (izb) zawiadamia się 

Prokuratora Generalnego. Udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy w tym 

posiedzeniu jest obowiązkowy. W posiedzeniach pozostałych składów Sądu Najwyższego 

może brać udział prokurator Prokuratury Krajowej.] 

<§ 3. O posiedzeniu pełnego składu Sądu Najwyższego lub składu izby (izb) zawiadamia 

się Prokuratora Generalnego. Udział Prokuratora Generalnego lub jego zastępcy w 

tym posiedzeniu jest obowiązkowy. W posiedzeniach pozostałych składów Sądu 

Najwyższego może brać udział prokurator Prokuratury Krajowej lub prokurator 

innej jednostki organizacyjnej prokuratury, delegowany do wykonywania czynności 

w Prokuraturze Krajowej i wyznaczony przez Prokuratora Generalnego lub jego 

zastępcę do udziału w posiedzeniach Sądu Najwyższego.> 

§ 4. O posiedzeniu Sądu Najwyższego w składzie siedmiu sędziów, wyznaczonym w celu 

rozstrzygnięcia zagadnienia prawnego przedstawionego w konkretnej sprawie, 

zawiadamia się ponadto obrońców oraz pełnomocników w osobach adwokatów i radców 

prawnych, a także osoby uprawnione do sporządzania kasacji w sprawach cywilnych. 

Prezes Sądu Najwyższego może ich zobowiązać do przedstawienia na piśmie przed 

posiedzeniem wniosków co do kierunku rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia. 

§ 5. Postanowienie o przedstawieniu zagadnienia prawnego, wniosek o podjęcie uchwały oraz 

uchwała Sądu Najwyższego wymagają pisemnego uzasadnienia. 

§ 6. Uchwały pełnego składu Sądu Najwyższego, składu połączonych izb oraz składu całej 

izby z chwilą ich podjęcia uzyskują moc zasad prawnych. Skład siedmiu sędziów może 

postanowić o nadaniu uchwale mocy zasady prawnej. 
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U S T A W A   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 (Dz. U. z 2016 r. poz. 

1259)  

Art. 1. 

1. Ustawa reguluje zasady i tryb wnoszenia oraz rozpoznawania skargi strony, której prawo 

do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki zostało naruszone na skutek działania 

lub bezczynności sądu lub prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie 

przygotowawcze. 

2. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, gdy na skutek działania lub bezczynności sądu 

albo komornika sądowego doszło do naruszenia prawa strony do przeprowadzenia i 

zakończenia bez nieuzasadnionej zwłoki sprawy egzekucyjnej lub innej sprawy 

dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. 

<3. Przepisy ustawy stosuje się zgodnie ze standardami wynikającymi z Konwencji 

o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, sporządzonej w Rzymie dnia 

4 listopada 1950 r. (Dz. U. z 1993 r. poz. 284, z późn. zm.).> 

 

Art. 2. 

[1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, 

nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki, jeżeli 

postępowanie w tej sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia tych 

okoliczności faktycznych i prawnych, które są istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, albo 

dłużej niż to konieczne do załatwienia sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej 

wykonania orzeczenia sądowego (przewlekłość postępowania).] 

<1. Strona może wnieść skargę o stwierdzenie, że w postępowaniu, którego skarga 

dotyczy, nastąpiło naruszenie jej prawa do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej 

zwłoki, jeżeli postępowanie zmierzające do wydania rozstrzygnięcia kończącego 

postępowanie w sprawie trwa dłużej, niż to konieczne dla wyjaśnienia istotnych 

okoliczności faktycznych i prawnych, albo dłużej niż to konieczne do załatwienia 

sprawy egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego 

(przewlekłość postępowania).> 

1a. Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do postępowania przygotowawczego. 
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<1b. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach, o których mowa w art. 1 § 1 ustawy 

z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.), 

chyba że dotyczą one obowiązku naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną 

krzywdę lub nawiązki orzeczonej na rzecz pokrzywdzonego.> 

[2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w 

szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd, w celu 

wydania w sprawie rozstrzygnięcia co do istoty albo czynności podjętych przez 

prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie przygotowawcze w celu 

zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności podjętych przez sąd lub 

komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia sprawy egzekucyjnej albo 

innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego, uwzględniając charakter 

sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła 

skargę, rozstrzygniętych w niej zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności 

strony, która zarzuciła przewlekłość postępowania.] 

<2. Dla stwierdzenia, czy w sprawie doszło do przewlekłości postępowania, należy w 

szczególności ocenić terminowość i prawidłowość czynności podjętych przez sąd 

w celu wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie w sprawie albo czynności 

podjętych przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie 

przygotowawcze w celu zakończenia postępowania przygotowawczego lub czynności 

podjętych przez sąd lub komornika sądowego w celu przeprowadzenia i zakończenia 

sprawy egzekucyjnej albo innej sprawy dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego. 

Dokonując tej oceny uwzględnia się łączny dotychczasowy czas postępowania od jego 

wszczęcia do chwili rozpoznania skargi, niezależnie od tego, na jakim etapie skarga 

została wniesiona, a także charakter sprawy, stopień faktycznej i prawnej jej 

zawiłości, znaczenie dla strony, która wniosła skargę, rozstrzygniętych w niej 

zagadnień oraz zachowanie się stron, a w szczególności strony, która zarzuciła 

przewlekłość postępowania.> 

Art. 4. 

1. Sądem właściwym do rozpoznania skargi jest sąd przełożony nad sądem, przed którym 

toczy się postępowanie. 

1a. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem rejonowym i sądem 

okręgowym - właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny. 
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1b. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem okręgowym i sądem 

apelacyjnym - właściwy do jej rozpoznania w całości jest sąd apelacyjny. 

2. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed sądem apelacyjnym lub Sądem 

Najwyższym - właściwy do jej rozpoznania jest Sąd Najwyższy. 

3. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przed wojewódzkim sądem 

administracyjnym lub Naczelnym Sądem Administracyjnym - właściwy do jej 

rozpoznania jest Naczelny Sąd Administracyjny. 

4. Sądem właściwym do rozpoznania skargi dotyczącej przewlekłości postępowania 

egzekucyjnego lub innego postępowania dotyczącego wykonania orzeczenia sądowego 

jest sąd okręgowy, w którego okręgu prowadzona jest egzekucja lub wykonywane są inne 

czynności, a gdy egzekucja lub inne postępowanie dotyczące wykonania orzeczenia 

sądowego prowadzone jest w dwu lub więcej okręgach - sąd, w okręgu którego dokonano 

pierwszej czynności. 

5. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania przygotowawczego, właściwy do jej 

rozpoznania jest sąd przełożony nad sądem, który byłby właściwy rzeczowo do 

rozpoznania sprawy. 

<6. Jeżeli skarga dotyczy przewlekłości postępowania w sprawach o przestępstwa 

skarbowe i wykroczenia skarbowe lub postępowania karnego, które toczy się przed 

sądem – sąd właściwy według przepisów ust. 1–2 jest właściwy do rozpoznania skargi 

także w zakresie przewlekłości postępowania przygotowawczego.> 

 

Art. 9. 

1. Skargę niespełniającą wymagań przewidzianych w art. 6 ust. 2 sąd właściwy do jej 

rozpoznania odrzuca bez wzywania do uzupełnienia braków. 

[2. Sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na podstawie 

art. 14.] 

<2. Sąd odrzuca skargę wniesioną przez nieuprawnionego albo niedopuszczalną na 

podstawie art. 14 ust. 1.> 

Art. 12. 

 1. Skargę niezasadną sąd oddala. 

2. Uwzględniając skargę, sąd stwierdza, że w postępowaniu, którego skarga dotyczy, 

nastąpiła przewlekłość postępowania. 



- 15 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

3. Na żądanie skarżącego lub z urzędu sąd zaleca podjęcie przez sąd rozpoznający sprawę co 

do istoty albo przez prokuratora prowadzącego lub nadzorującego postępowanie 

przygotowawcze odpowiednich czynności w wyznaczonym terminie, chyba że wydanie 

zaleceń jest oczywiście zbędne. Zalecenia nie mogą wkraczać w zakres oceny faktycznej i 

prawnej sprawy. 

[4. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w 

przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika - od 

komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2000 złotych do 20 000 złotych.] 

<4. Uwzględniając skargę, sąd na żądanie skarżącego przyznaje od Skarbu Państwa, a w 

przypadku skargi na przewlekłość postępowania prowadzonego przez komornika – 

od komornika, sumę pieniężną w wysokości od 2000 do 20 000 złotych. Wysokość 

sumy pieniężnej, w granicach wskazanych w zdaniu pierwszym, wynosi nie mniej niż 

500 złotych za każdy rok dotychczasowego trwania postępowania, niezależnie od 

tego, ilu etapów postępowania dotyczy stwierdzona przewlekłość postępowania. Sąd 

może przyznać sumę pieniężną wyższą niż 500 złotych za każdy rok dotychczasowego 

trwania postępowania, jeżeli sprawa ma szczególne znaczenia dla skarżącego, który 

swoją postawą nie przyczynił się w sposób zawiniony do wydłużenia czasu trwania 

postępowania. Na poczet tej sumy zalicza się kwoty przyznane już skarżącemu 

tytułem sumy pieniężnej w tej samej sprawie. Sumy pieniężnej nie przyznaje się w 

razie uwzględnienia skargi wniesionej przez Skarb Państwa albo państwowe 

jednostki sektora finansów publicznych.> 

5. W przypadku przyznania sumy pieniężnej od Skarbu Państwa, wypłaty dokonuje: 

1)   sąd prowadzący postępowanie, w którym nastąpiła przewlekłość postępowania - ze 

środków własnych tego sądu; 

[2)   prokuratura okręgowa, w której okręgu prowadzone jest postępowanie 

przygotowawcze, w którym nastąpiła przewlekłość postępowania, a w odniesieniu do 

postępowań przygotowawczych prowadzonych przez wydziały zamiejscowe Biura do 

Spraw Przestępczości Zorganizowanej Prokuratury Krajowej - właściwa prokuratura 

apelacyjna - ze środków własnych tych prokuratur.] 

<2) jednostka organizacyjna prokuratury, w której w trakcie prowadzenia 

postępowania przygotowawczego nastąpiła przewlekłość postępowania, 

a w odniesieniu do postępowania przygotowawczego prowadzonego 
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w prokuraturze rejonowej – właściwa prokuratura okręgowa – ze środków 

własnych tej jednostki.> 

6. W sytuacji przyznania sumy pieniężnej w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1a, 

wypłaty dokonuje sąd okręgowy, a w przypadku, o którym mowa w art. 4 ust. 1b, wypłaty 

dokonuje sąd apelacyjny - ze środków własnych tego sądu. 

<7. Jeżeli do przewlekłości postępowania doszło w postępowaniu przed więcej niż 

jednym organem, przyznając sumę pieniężną sąd wskazuje, w jakiej części wypłaty 

dokonuje dany organ.> 

Art. 14. 

<1. > Skarżący może wystąpić z nową skargą w tej samej sprawie po upływie 12 miesięcy, a 

w postępowaniu przygotowawczym, w którym stosowane jest tymczasowe aresztowanie, 

oraz w sprawie egzekucyjnej lub innej dotyczącej wykonania orzeczenia sądowego - po 

upływie 6 miesięcy, od daty wydania przez sąd orzeczenia, o którym mowa w art. 12. 

<2. W przypadku odrzucenia skargi na podstawie art. 9 ust. 1 skarżący może wystąpić z 

nową skargą w tej samej sprawie.> 

 

Art. 17. 

[1. Skarga podlega stałej opłacie w wysokości 100 złotych.] 

<1. Skarga podlega stałej opacie w wysokości 200 złotych.> 

2. Jeśli skargę wniosło kilka osób, każda z nich uiszcza opłatę oddzielnie; jeżeli została 

uiszczona jedna opłata bez odpowiedniego wskazania, uznaje się, że wniosła ją osoba 

wymieniona jako pierwsza w skardze. 

3. Uwzględniając lub odrzucając skargę, sąd z urzędu zwraca uiszczoną od niej opłatę. 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 i 1579)  

 

Art. 12. 

[§ 1. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inni upoważnieni przez nich 

prokuratorzy mogą przedstawić organom władzy publicznej, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach także innym osobom, informacje dotyczące działalności 
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prokuratury, w tym także informacje dotyczące konkretnych spraw, jeżeli informacje takie 

mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa i jego prawidłowego funkcjonowania.] 

<§ 1. Prokurator Generalny, Prokurator Krajowy lub inni upoważnieni przez nich 

prokuratorzy mogą przedstawić organom władzy publicznej, a w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach także innym osobom, informacje dotyczące działalności 

prokuratury, w tym także informacje dotyczące konkretnych spraw, jeżeli 

informacje takie mogą być istotne dla bezpieczeństwa państwa lub jego 

prawidłowego funkcjonowania.> 

§ 2. Prokurator Generalny oraz kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury mogą 

przekazać mediom osobiście, lub upoważnić w tym celu innego prokuratora, informacje z 

toczącego się postępowania przygotowawczego lub dotyczące działalności prokuratury, z 

wyłączeniem informacji niejawnych, mając na uwadze ważny interes publiczny. 

§ 3. W przypadkach wskazanych w § 1 i 2 nie jest wymagane uzyskanie zgody prowadzącego 

postępowanie przygotowawcze. 

§ 4. Odpowiedzialność za wszelkie roszczenia powstałe w związku z czynnościami, o których 

mowa w § 1 i 2 ponosi Skarb Państwa. Odpowiedzialność Skarbu Państwa obejmuje 

również obowiązek złożenia oświadczenia o odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie 

oraz obowiązek zapłacenia sumy na wskazany cel społeczny. 

§ 5. Do odpowiedzialności osób, o których mowa w § 1 i 2, stosuje się odpowiednio art. 119-

121 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. 

zm.), zwanej dalej "Kodeksem pracy". 

 

Art. 15. 

§ 1. Prokuratora regionalnego, okręgowego i rejonowego powołuje, po przedstawieniu 

kandydatury właściwemu zgromadzeniu prokuratorów, i odwołuje Prokurator Generalny, 

na wniosek Prokuratora Krajowego. 

§ 2. W prokuraturze okręgowej, w której utworzono wydział do spraw wojskowych, 

prokurator kierujący tym wydziałem jest zastępcą prokuratora okręgowego do spraw 

wojskowych. Zastępcę prokuratora okręgowego do spraw wojskowych powołuje i 

odwołuje Prokurator Generalny, na wniosek Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw 

Wojskowych, po uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

§ 3. W prokuraturze rejonowej, w której utworzono dział do spraw wojskowych, prokurator 

kierujący tym działem jest zastępcą prokuratora rejonowego do spraw wojskowych. 
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Zastępcę prokuratora rejonowego do spraw wojskowych powołuje i odwołuje Prokurator 

Generalny, na wniosek Zastępcy Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych, po 

uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej. 

[§ 4. Do pełnienia pozostałych funkcji w prokuraturze prokuratorów powołuje i odwołuje z 

tych funkcji Prokurator Krajowy lub upoważnieni przez niego kierownicy jednostek 

organizacyjnych prokuratury. Do pełnienia funkcji w komórkach organizacyjnych 

właściwych w sprawach wojskowych prokuratorów powołuje i odwołuje z tych funkcji 

Zastępca Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub upoważnieni przez niego 

kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury.] 

<§ 4. Do pełnienia pozostałych funkcji w prokuraturze prokuratorów powołuje i 

odwołuje z tych funkcji Prokurator Krajowy lub upoważnieni przez niego 

kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury. Do pełnienia funkcji w 

komórkach organizacyjnych właściwych w sprawach wojskowych, z wyjątkiem 

Prokuratury Krajowej, prokuratorów powołuje i odwołuje z tych funkcji Zastępca 

Prokuratora Generalnego do Spraw Wojskowych lub upoważnieni przez niego 

kierownicy jednostek organizacyjnych prokuratury.> 

 

Art. 104. 

§ 1. Prokuratorzy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. 

Oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy majątku osobistego oraz objętego małżeńską 

wspólnością majątkową. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności informacje 

o posiadanych zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach 

prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez tę osobę albo jej małżonka od Skarbu 

Państwa, jednostki samorządu terytorialnego, ich związku, państwowej lub samorządowej 

osoby prawnej mieniu, które podlegało zbyciu w drodze przetargu. 

§ 2. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się w dwóch egzemplarzach. 

§ 3. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, prokuratorzy składają odpowiednio właściwemu 

prokuratorowi regionalnemu, prokuratorowi okręgowemu, naczelnikowi oddziałowej 

komisji lub naczelnikowi oddziałowego biura lustracyjnego, który dokonuje analizy 

danych zawartych w oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 

§ 4. Zastępcy Prokuratora Generalnego, Dyrektor Głównej Komisji, Dyrektor Biura 

Lustracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy Głównej Komisji, 

prokuratorzy Biura Lustracyjnego, prokuratorzy regionalni, prokuratorzy Wydziałów 



- 19 - 

Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

 

Zamiejscowych Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji 

Prokuratury Krajowej, prokuratorzy okręgowi oraz naczelnicy oddziałowych komisji i 

naczelnicy oddziałowych biur lustracyjnych oświadczenie, o którym mowa w § 1, 

składają Prokuratorowi Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawartych w 

oświadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku. 

§ 5. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się przed objęciem stanowiska, a następnie 

co roku do dnia 31 marca, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, a także w 

dniu opuszczenia stanowiska prokuratora. 

§ 6. Oświadczenie, o którym mowa w § 1, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej 

za złożenie fałszywego oświadczenia. Składający oświadczenie jest obowiązany do 

zawarcia w nim klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności 

karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu 

uprawnionego do odebrania oświadczenia o odpowiedzialności karnej za złożenie 

fałszywego oświadczenia. 

§ 7. Informacje zawarte w oświadczeniu są jawne, także co do imienia i nazwiska, z 

wyjątkiem danych adresowych, informacji o miejscu położenia nieruchomości, a także 

informacji umożliwiających identyfikację ruchomości prokuratora lub asesora 

prokuratury. Na wniosek prokuratora, który złożył oświadczenie, prokurator przełożony 

może podjąć decyzję o objęciu informacji zawartych w oświadczeniu ochroną 

przewidzianą dla informacji niejawnych o klauzuli tajności "zastrzeżone", określoną w 

przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, jeżeli 

ujawnienie tych informacji mogłoby powodować zagrożenie dla prokuratora lub osób dla 

niego najbliższych. Oświadczenie przechowuje się przez okres 6 lat. 

<§ 7a. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych Prokurator 

Generalny, właściwy prokurator regionalny lub okręgowy, naczelnik oddziałowej 

komisji lub naczelnik oddziałowego biura lustracyjnego udostępnia w Biuletynie 

Informacji Publicznej, o którym mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764), nie później niż do dnia 

30 czerwca każdego roku.> 

§ 8. Jeden egzemplarz oświadczenia prokurator uprawniony do odebrania oświadczenia 

przekazuje do urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania 

prokuratora. Właściwy urząd skarbowy jest uprawniony do analizy danych zawartych w 

oświadczeniu, w tym również do porównania jego treści z treścią uprzednio złożonych 
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oświadczeń oraz rocznych zeznań podatkowych (PIT). Jeżeli wynik analizy budzi 

uzasadnione wątpliwości co do legalności pochodzenia majątku ujawnionego w 

oświadczeniu, urząd skarbowy kieruje sprawę do właściwego postępowania. 

§ 9. Oświadczenia majątkowego nie składa prokurator w stanie spoczynku, z wyjątkiem 

prokuratora będącego doradcą Prokuratora Generalnego lub Prokuratora Krajowego. 

 

Art. 148. 

 § 1. Postępowanie dyscyplinarne przed sądem dyscyplinarnym toczy się jawnie. 

§ 2. Sąd dyscyplinarny może wyłączyć jawność postępowania dyscyplinarnego ze względu na 

moralność, bezpieczeństwo państwa i porządek publiczny oraz ze względu na ochronę 

życia prywatnego stron, inny ważny interes prywatny lub ważny interes postępowania 

przygotowawczego. 

§ 3. W razie wyłączenia jawności postępowania dyscyplinarnego orzeczenie ogłaszane jest 

jawnie. 

§ 4. Orzeczenie dyscyplinarne można podać do wiadomości publicznej po jego 

uprawomocnieniu się, na podstawie uchwały sądu dyscyplinarnego podjętej z urzędu lub 

na wniosek strony, w sposób określony w uchwale, od której nie przysługuje odwołanie. 

<§ 5. Akta prawomocnie zakończonych postępowań dyscyplinarnych podlegają 

udostępnieniu na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 28 stycznia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o 

prokuraturze (Dz. U. poz. 178)  

Art. 64. 

 § 1. Postępowania wyjaśniające i postępowania dyscyplinarne prowadzone przeciwko 

prokuratorom i asesorom prokuratury w powszechnych jednostkach organizacyjnych 

prokuratury, prokuratorom i asesorom wojskowych jednostek organizacyjnych 

prokuratury oraz prokuratorom Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni 

przeciwko Narodowi Polskiemu, niezakończone prawomocnie do dnia wejścia w życie 

ustawy, o której mowa w art. 1, toczą się odpowiednio przed rzecznikiem dyscyplinarnym 
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oraz sądem dyscyplinarnym - właściwymi po wejściu w życie ustawy, o której mowa w 

art. 1. 

§ 2. Do czasu wyboru członków sądów dyscyplinarnych oraz rzeczników dyscyplinarnych 

kontynuują swoją działalność sądy dyscyplinarne działające przy Prokuratorze 

Generalnym, utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych, oraz Rzecznik 

Dyscyplinarny Prokuratora Generalnego, a także rzecznicy dyscyplinarni prokuratorów 

apelacyjnych wyznaczeni na podstawie przepisów dotychczasowych. Sprawy należące do 

właściwości sądów dyscyplinarnych, dotyczące prokuratorów wojskowych jednostek 

organizacyjnych prokuratury rozpoznają sądy dyscyplinarne właściwe dla prokuratorów 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, utworzone na podstawie 

przepisów dotychczasowych, zaś funkcję rzecznika dyscyplinarnego pełni prokurator 

wyznaczony na podstawie przepisów dotychczasowych. 

§ 3. Wszczęte i niezakończone prawomocnie postępowania dyscyplinarne prowadzone na 

podstawie art. 50 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie 

wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474, z 2012 r. poz. 1529 oraz z 2015 r. poz. 1830) 

przejmuje do prowadzenia właściwy prokurator działu do spraw wojskowych prokuratury 

rejonowej obejmującej swoją właściwością jednostkę wojskową lub instytucję cywilną, w 

której żołnierz pełnił służbę w sytuacji, o której mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 

października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej. 

[§ 4. Niezakończone prawomocnie postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec 

asystentów prokuratorów, urzędników i pracowników powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury są prowadzone w dalszym ciągu na podstawie przepisów 

dotychczasowych.] 

<§ 4. Niezakończone prawomocnie postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec 

asystentów prokuratorów, urzędników i pracowników powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury są prowadzone w dalszym ciągu na podstawie 

przepisów dotychczasowych, z zastrzeżeniem, że postępowanie dyscyplinarne przed 

sądem dyscyplinarnym toczy się jawnie.> 

§ 5. Niezakończone postępowania dyscyplinarne prowadzone wobec urzędników i innych 

pracowników dotychczasowych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury są 

prowadzone w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury w dalszym ciągu. 

§ 6. Nierozpoznane petycje, skargi i wnioski, które wpłynęły do dotychczasowych 

wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, przejmuje do rozpoznania zastępca 
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prokuratora okręgowego lub rejonowego w jednostkach prokuratury, w których 

utworzono wydziały i działy do spraw wojskowych. 

<§ 7. Akta postępowań dyscyplinarnych prawomocnie zakończonych przed dniem 

wejścia w życie ustawy, o której mowa w art. 1, podlegają udostępnieniu na zasadach 

określonych w tej ustawie.> 

 

 

 

U S T A W A   z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 437)  

 

[Art. 28. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5, 81 i 109, które 

wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.] 

 

<Art. 28. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia 2016 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 5, 81 i 109, 

które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.> 

 

 

 

U S T A W A    z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, 

ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku 

Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1070) 

Art. 5. 

[1. Jeżeli w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy skierowano 

do sądu akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku skazującego, wniosek o warunkowe 

umorzenie postępowania lub wniosek o umorzenie postępowania przygotowawczego i 

orzeczenie środka zabezpieczającego, ujawniły się istotne okoliczności, konieczność 

poszukiwania dowodów lub zachodzi konieczność przeprowadzenia innych czynności 

mających na celu wyjaśnienie okoliczności sprawy, sąd na wniosek prokuratora 

przekazuje mu sprawę w celu uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia. Przepis art. 344a § 

3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się.] 
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<1. Jeżeli w sprawach, w których przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy 

skierowano do sądu akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku skazującego, 

wniosek o warunkowe umorzenie postępowania lub wniosek o umorzenie 

postępowania przygotowawczego i orzeczenie środka zabezpieczającego, ujawniły się 

istotne okoliczności, konieczność poszukiwania dowodów lub zachodzi konieczność 

przeprowadzenia innych czynności mających na celu wyjaśnienie okoliczności 

sprawy, sąd na wniosek prokuratora przekazuje mu sprawę w celu uzupełnienia 

śledztwa lub dochodzenia. Przepisu art. 344a § 3 ustawy, o której mowa w art. 1, nie 

stosuje się.> 

<1a. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 1, został złożony w postępowaniu 

odwoławczym, sąd odwoławczy, przekazując sprawę prokuratorowi w celu 

uzupełnienia śledztwa lub dochodzenia, uchyla zaskarżony wyrok.> 

2. Prokurator może złożyć nowy akt oskarżenia, wniosek o wydanie wyroku skazującego, 

wniosek o warunkowe umorzenie postępowania, wniosek o umorzenie postępowania 

przygotowawczego i orzeczenie środka zabezpieczającego lub podtrzymać poprzedni akt 

oskarżenia lub wniosek, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia przekazania 

sprawy. 

3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w sprawach, w których akt oskarżenia wniósł oskarżyciel 

posiłkowy. Prokurator może jednak wstąpić do takiej sprawy na zasadach określonych w 

art. 55 § 4 ustawy, o której mowa w art. 1. 

 


