
 

Druk nr 198-A        

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

 

DODATKOWE SPRAWOZDANIE  
KOMISJI SPRAWIEDLIWOŚCI I PRAW CZŁOWIEKA 

 
o poselskim projekcie ustawy – Przepisy 
wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze 
(druk nr 163) 
 

Sejm na 9. posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu  

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 198 do Komisji 

Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych  

w drugim czytaniu. 

Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek 

na posiedzeniu w dniu 28 stycznia 2016 r.  

wnosi: 
 

 
odrzucić projekt ustawy 
– KP PO 
– KP Nowoczesna 
– KP Kukiz ’15 

– odrzucić 
1) w art. 1 wyraz „marca” zastąpić wyrazem „lipca”; 

– KP PO 
– odrzucić 

 
 
 
 
 
 
 
 



2) w art. 23 dotychczasową zmianę oznaczyć jako pkt 1 i dodać pkt 2 i 3 w brzmieniu: 
„ 2)  art. 36 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 36. 1. Jeżeli na stanowisko sędziowskie albo asesorskie swoje kandydatury zgłosiły 
osoby, wykonujące zawód adwokata, radcy prawnego, notariusza albo 
zajmujące stanowisko prokuratora, asesora prokuratorskiego, radcy, starszego 
radcy lub wiceprezesa Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, o posiedzeniu 
zespołu zawiadamia się odpowiednio: Naczelną Radę Adwokacką, Krajową 
Radę Radców Prawnych, Krajową Radę Notarialną, Krajową Radę 
Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa. 

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przedstawiciel Naczelnej Rady 
Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych, Krajowej Rady Notarialnej, 
Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, Prezesa 
Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa może wziąć udział w posiedzeniu 
zespołu z głosem doradczym.”; 

3) w art. 44 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„ 1. Uczestnik postępowania może odwołać się do Sądu Najwyższego z powodu 
sprzeczności uchwały Rady z prawem, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej. 
Odwołanie nie przysługuje w sprawach określonych w art. 3 ust. 2 pkt 2 niniejszej 
ustawy.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

3) w art. 24 skreślić pkt 4; 
– KP PiS 

– przyjąć 
4) w art. 36 w § 1 po wyrazie „prokuratury” dodać wyrazy „na szczeblu prokuratury 

regionalnej”; 

– KP PO 
– odrzucić 

5) w art. 73 w pkt 1 wyrazy „ art. 17 ust. 4” zastąpić wyrazami „art. 17 ust. 14”. 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

 
Warszawa, dnia 28 stycznia 2016 r. 
 
 

Sprawozdawca Przewodniczący Komisji 
 

/-/ Marek Ast  /-/ Stanisław Piotrowicz 
 

 


