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Komisji Skarbu Państwa oraz Ustawodawczej w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych  

w drugim czytaniu. 

Komisje Skarbu Państwa oraz Ustawodawczej po rozpatrzeniu poprawek na 
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„USTAWA  

z dnia ....................... 2005 r. 

o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa 

 

Rozdział 1  

Przepisy ogólne 

 

Art. 1. 

1. Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, zwana dalej Prokuratorią Generalną, zapewnia 
ochronę praw i interesów majątkowych Skarbu Państwa. 

2. Prokuratoria Generalna jest centralnym organem administracji państwowej i podlega 
Prezesowi Rady Ministrów. 

3. Prokuratoria Generalna działa na podstawie ustaw oraz statutu, który określi w drodze 
rozporządzenia Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej. 

4. Statut Prokuratorii Generalnej określa w szczególności jej organizację wewnętrzną oraz 
zasady i tryb wykonywania czynności służbowych, w tym reprezentowanie Prokuratorii 
Generalnej oraz udzielanie pełnomocnictw do jej reprezentowania.  

 

Art. 2.  

1. Do zadań Prokuratorii Generalnej należy zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami i 
innymi organami w sprawach dotyczących praw i interesów majątkowych Skarbu 
Państwa, a także wydawanie opinii w odniesieniu do projektów umów, których stroną ma 
być Skarb Państwa.  

2. Zastępstwem Skarbu Państwa jest wykonywanie za Skarb Państwa i w jego imieniu 
czynności procesowych w postępowaniu, którego stroną, wnioskodawcą, uczestnikiem 
lub interwenientem jest Skarb Państwa.  

 

Art. 3. 
Do praw i interesów Skarbu Państwa należą: 

1) mienie państwowe oraz wszelkie prawa i roszczenia przysługujące Skarbowi Państwa 
z tego tytułu, w tym również prawa i roszczenia związane z mieniem przekazanym 
innym państwowym osobom prawnym, funduszom celowym, agencjom i fundacjom, 

2) prawa i roszczenia związane z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa w spółkach 
prawa handlowego, 

3) prawa i roszczenia Skarbu Państwa, zarówno publicznoprawne jak i cywilnoprawne 
do państw obcych, wynikające z umów międzynarodowych a także zaciągnięte tymi 
umowami zobowiązania. 

 

Art. 4. 
Prokuratoria Generalna jest niezależna w zakresie działań podejmowanych w ramach 
zastępstwa Skarbu Państwa oraz co treści wydawanych opinii.  
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Rozdział 2 

Zastępstwo Skarbu Państwa 

 

Art. 5. 

1. Prokuratoria Generalna wykonuje, na zasadzie wyłączności, zastępstwo Skarbu Państwa 
przed sądami w sprawach cywilnych.  

2. W postępowaniach ze stosunku pracy lub stosunku służbowego w administracji 
publicznej, w sprawach wieczystoksięgowych i egzekucyjnych, uprawnionym do 
zastępstwa Skarbu Państwa jest organ państwowej jednostki organizacyjnej, z 
działalnością której wiąże się dochodzone roszczenie.  

3. W postępowaniach, o których mowa w ust. 2, a także w innych postępowaniach przed 
sądami i innymi organami, Prokuratoria Generalna może brać udział, jeśli uzna, że 
wymaga tego ochrona praw lub interesów majątkowych Skarbu Państwa. Udział 
Prokuratorii Generalnej powoduje wyłączenie zastępstwa innych organów państwowych.  

 

Art. 6. 

1. Prokuratoria Generalna podejmuje czynności zastępstwa Skarbu Państwa z własnej 
inicjatywy, na wniosek właściwego organu administracji państwowej lub na polecenie 
prezesa Rady Ministrów.  

2. Na wniosek ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna 
może podjąć czynności zastępstwa wskazanej państwowej osoby prawnej, która 
otrzymała dotacje z budżetu państwa, a także której Skarb Państwa udzielił poręczenia 
lub gwarancji. Art. 5 ust. 3 zdanie 2 stosuje się odpowiednio.  

 

Art. 7. 
W przypadku wystąpienia kolizji interesów Skarbu Państwa z interesami odrębnych od 
Skarbu Państwa państwowych osób prawnych, Prokuratoria Generalna zastępuje Skarb 
Państwa, a w przypadku kolizji interesów między państwowymi osobami prawnymi 
Prokuratoria Generalna nie może zastępować żadnej ze stron. 

 

Art. 8. 

1. Państwowe jednostki organizacyjne, których dotyczy zastępstwo Prokuratorii Generalnej, 
zawiadamiają niezwłocznie Prokuratorię Generalną o wszczętych wobec nich 
postępowaniach przed sądami i innymi organami państwa, jeśli zastępstwo jest 
obowiązkowe.  

2. Organy administracji państwowej i inne państwowe jednostki organizacyjne obowiązane 
są udostępnić Prokuratorii Generalnej dokumenty i materiały niezbędne do wykonywania 
jej zadań. 
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Art. 9. 

1. Zastępstwo Skarbu Państwa wykonują radcowie i referendarze Prokuratorii Generalnej, 
którzy w wykonywaniu czynności urzędowych podlegają ochronie prawnej jak sędzia 
i prokurator. 

2. Osoby występujące w imieniu Prokuratorii Generalnej działają na podstawie 
pełnomocnictwa, stałego lub do określonej sprawy, udzielonego przez prezesa 
Prokuratorii Generalnej lub dyrektora jednostki organizacyjnej. 

3. W imieniu Prokuratorii Generalnej czynności zastępstwa Skarbu Państwa może 
wykonywać również radca prawny lub adwokat, na podstawie pełnomocnictwa stałego 
albo do prowadzenia określonej sprawy, udzielonego przez Prezesa Prokuratorii 
Generalnej. 

4. Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór stroju urzędowego, 
w którym występują przed sądami osoby będące pracownikami Prokuratorii Generalnej 
i występujące w jej imieniu.  

 

Art. 10. 
Prezes Prokuratorii Generalnej może powierzyć radcy prawnemu lub adwokatowi, 
niebędącemu pracownikiem Prokuratorii Generalnej, zastępstwo sądowe do prowadzenia 
konkretnej sprawy lub do stałego prowadzenia spraw. 

 

Art. 11. 
Prokuratoria Generalna zwolniona jest z opłat sądowych oraz skarbowych. 

 

Rozdział 3. 

Wydawanie opinii 

 

Art. 12. 

1. Prokuratoria Generalna opiniuje, pod względem legalności, rzetelności i gospodarności 
projekty umów zawierających rozporządzenie majątkiem Skarbu Państwa 

2. Zasięgnięcie opinii Prokuratorii Generalnej jest obowiązkowe w odniesieniu do 
projektów umów zawierających rozporządzenie majątkiem Skarbu Państwa lub 
zobowiązań o wartości powyżej 200 tysięcy EURO.  

3. W odniesieniu do projektów umów, innych niż wymienione w ust. 2, Prokuratoria 
Generalna może wydać opinię na wniosek właściwego organu państwowego lub z 
własnej inicjatywy. 

4. Umowa, określona w ust. 1, zawarta bez zasięgnięcia opinii Prokuratorii Generalnej, jest 
nieważna. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie w odniesieniu do umów zawieranych przez 
państwowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa. 
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Art. 13. 

1. Prokuratoria Generalna powinna wydać opinię w terminie 30 dni od doręczenia jej 
projektu umowy. Nie wydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z brakiem 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu.  

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes Prokuratorii Generalnej może wydłużyć 
termin wydania opinii do 3 miesięcy.  

3. Jeśli projekt umowy budzi zastrzeżenia, prezes Prokuratorii Generalnej zawiadamia o tym 
niezwłocznie ministra właściwego w sprawach Skarbu Państwa, a w razie stwierdzenia 
istotnego zagrożenia interesów majątkowych Skarbu Państwa, zawiadamia również 
Prezesa Rady Ministrów.  

 

Rozdział 4. 

Organizacja Prokuratorii Generalnej 

 

Art. 14. 

1. Pracami Prokuratorii Generalnej kieruje prezes Prokuratorii Generalnej, powołany przez 
Prezesa Rady Ministrów, na 5-letnią kadencję.  

2. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w liczbie dwóch, powołuje i odwołuje Prezes 
Rady Ministrów na wniosek prezesa Prokuratorii Generalnej. 

3. Prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej powoływani są spośród osób mających 
kwalifikacje do zajmowania stanowisk pracowników mianowanych Prokuratorii 
Generalnej.  

 

Art. 15. 
Prezes Prokuratorii Generalnej może być odwołany przez Prezesa Rady Ministrów przed 
upływem okresu, na który został powołany, w przypadku choroby trwale uniemożliwiającej 
wykonywanie zadań, rażącego naruszania swoich obowiązków, popełnienia przestępstwa 
stwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu lub rezygnacji. 

 

Art. 16. 

1. Jednostkami organizacyjnymi Prokuratorii Generalnej są departamenty i delegatury, 
ustanowione w statucie Prokuratorii Generalnej. 

2. Jednostkami organizacyjnymi Prokuratorii Generalnej kierują dyrektorzy, powoływani 
i odwoływani przez prezesa Prokuratorii Generalnej, spośród pracowników 
mianowanych Prokuratorii Generalnej. 

 

Art. 17. 

1. Czynności Prokuratorii Generalnej wykonywane są jednoosobowo, przez upoważnionych 
radców i referendarzy Prokuratorii Generalnej, z wyjątkiem opinii, o których mowa w 



 6

art. 12 ust. 1, które wydawane są kolegialnie, w składzie 3 pracowników mianowanych 
Prokuratorii Generalnej, wyznaczonych przez dyrektora jednostki organizacyjnej.  

2. W sprawach większej wagi prezes Prokuratorii Generalnej może zarządzić wydanie opinii 
kolegialnie, w składzie 7-osobowym, wyznaczonym przez prezesa Prokuratorii 
Generalnej spośród pracowników mianowanych. 

 

Rozdział 5. 

Pracownicy Prokuratorii Generalnej 

 

Art. 18. 

1. Pracownikami Prokuratorii Generalnej są: 

1) prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej 

2) pracownicy mianowani Prokuratorii Generalnej, którymi są dyrektorzy i 
wicedyrektorzy jednostek organizacyjnych, radcowie oraz referendarze Prokuratorii 
Generalnej, 

3) pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjnych i obsługi. 

2. Ilekroć ustawa przewiduje uprawnienia przysługujące radcom i referendarzom 
Prokuratorii Generalnej dotyczą one również prezesa, wiceprezesa, dyrektora oraz 
wicedyrektora jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej. 

 

Art. 19. 

1. Pracownikiem mianowanym może zostać osoba, która: 

1) jest obywatelem polskim, 

2) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,  

3) ukończyła uniwersyteckie studia prawnicze w Polsce i uzyskała tytuł magistra lub 
zagraniczne uniwersyteckie studia prawnicze uznane w Polsce za równorzędne oraz 
włada językiem polskim w mowie i piśmie, 

4) posiada uprawnienia radcy prawnego, adwokata lub notariusza albo zajmowała 
stanowisko sędziego sądu powszechnego, sędziego sądu wojskowego lub sędziego 
sądu administracyjnego albo stanowisko prokuratora, 

5) nie była karana za przestępstwo popełnione z winy umyślnej, 

6) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku, 

7) swoim dotychczasowym postępowaniem daje rękojmię należytego wykonywania 
zadań Prokuratorii Generalnej, 

8) może być zatrudniona w pełnym wymiarze czasu pracy. 

2. Z wymogu określonego w ust. 1 pkt 4 zwolnione są osoby: 

1) posiadające tytuł profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego nauk 
prawnych,  
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2) pracowała na stanowisku związanym z legislacją, nie niższym niż legislator lub 
specjalista do spraw legislacji, w urzędzie organu władzy państwowej przez co 
najmniej pięć lat. 

 

Art.20. 
Radcą może być mianowany pracownik Prokuratorii Generalnej, który co najmniej przez trzy 
lata pełnił funkcję referendarza, jak również funkcje sędziego, prokuratora, adwokata, radcy 
prawnego lub notariusza.  

 

Art.21. 

1. Mianowania i rozwiązywania stosunku pracy z mianowania dokonuje prezes Prokuratorii 
Generalnej. 

2. Pracowników mianowanych zatrudnia się w pełnym wymiarze czasu pracy. 

3. Akt mianowania zawiera: 

1) imię i nazwisko pracownika, 

2) datę mianowania, 

3) stanowisko służbowe i jednostkę organizacyjną,  

4) składniki i wysokość wynagrodzenia. 

 

Art. 22. 
Do obowiązków pracownika mianowanego należy w szczególności: 

1) obrona interesów Skarbu Państwa, 

2) rzetelne, bezstronne i terminowe wykonywanie czynności służbowych, 

3) przestrzeganie tajemnicy ustawowo chronionej, 

4) godne zachowanie w czasie służby i poza nią, 

5) stałe rozwijanie wiedzy zawodowej i podnoszenie kwalifikacji. 

 

Art. 23. 

1. Pracownik Prokuratorii Generalnej jest obowiązany zachować w tajemnicy informacje, 
które uzyskał w związku z wykonywaniem swoich zadań. 

2. Obowiązek zachowania tajemnicy trwa również po ustaniu zatrudnienia. 

3. Od obowiązku zachowania tajemnicy, o której mowa w ust. l, może zwolnić prezes 
Prokuratorii Generalnej. 

 

Art. 24. 

1. Pracownik mianowany Prokuratorii Generalnej nie może pod rygorem wydalenia ze 
służby wykonywać zajęć, które pozostawałyby w sprzeczności z jego obowiązkami albo 
mogły wywołać podejrzenia o stronniczość lub interesowność. 
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2. Pracownik mianowany może podjąć dodatkowe zajęcie zarobkowe po uzyskaniu 
uprzedniej zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej. 

 

Art. 25. 

1. Wynagrodzenie zasadnicze pracowników mianowanych Prokuratorii Generalnej stanowi 
wielokrotność prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sferze 
budżetowej.  

2. Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady wynagradzania 
pracowników Prokuratorii Generalnej, w tym szczegółowe zasady tworzenia i 
wykorzystania funduszu nagród, pochodzącego z części zasądzonych i ściągniętych na 
rzecz Prokuratorii Generalnej kosztów postępowania w sprawach, w których Prokuratoria 
Generalna wykonywała zastępstwo Skarbu Państwa.  

  

Art. 26. 
Pracownikowi mianowanemu zatrudnionemu przez okres nie krótszy niż 5 lat w Prokuratorii 
Generalnej przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 6 dni roboczych, a po 
10 latach pracy - w wymiarze 12 dni roboczych. 

 

Art. 27. 

1. Pracownikowi mianowanemu zatrudnionemu przez okres nie krótszy niż 5 lat może być 
przyznany, co najwyżej dwukrotnie w okresie zatrudnienia w Prokuratorii Generalnej 
płatny urlop dla poratowania zdrowia w wymiarze nieprzekraczającym jednorazowo 6 
miesięcy, z wynagrodzeniem jak za urlop wypoczynkowy. 

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 nie można udzielić jeżeli pracownik mianowany nie 
pełnił służby przez okres 1 roku z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby. 

3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1 udziela, na umotywowany wniosek pracownika 
mianowanego, poparty opinią komisji lekarskiej o stanie zdrowia, prezes Prokuratorii 
Generalnej. 

 

Art. 28. 
W okresie nieobecności z powodu niezdolności do pracy wskutek choroby, pracownikowi 
mianowanemu przysługują przez okres 1 roku wynagrodzenie i zasiłek chorobowy w 
wysokości i na zasadach określonych w odrębnych przepisach. 

 

Art. 29. 

1. Pracownikom Prokuratorii Generalnej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w 
wysokości wynoszącej po 5 latach pracy 5 % miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 
Dodatek ten wzrasta o 1 % za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% 
wynagrodzenia zasadniczego. 

2. Zaliczanie okresów pracy do okresu pracy, od którego zależy wysokość dodatku za 
wieloletnią pracę odbywa się na zasadach dotyczących urzędników służby cywilnej, 
określonych w ustawie o służbie cywilnej. 
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Art. 30. 

1. Prezes Prokuratorii Generalnej za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej może 
przyznać radcy nagrodę ze specjalnie utworzonego w tym celu funduszu nagród. 

2. Fundusz nagród, o których mowa w ust. 1, w wysokości do 3% planowanych 
wynagrodzeń osobowych pozostaje w dyspozycji prezesa Prokuratorii Generalnej i może 
być przez niego podwyższony w ramach posiadanych środków na wynagrodzenia. 

 

Art. 31. 
Radcom przysługują nagrody jubileuszowe w wysokości: 

1) po 20 latach pracy – 75% wynagrodzenia miesięcznego; 

2) po 25 latach pracy – 100% wynagrodzenia miesięcznego; 

3) po 30 latach pracy – 150% wynagrodzenia miesięcznego; 

4) po 35 latach pracy – 200% wynagrodzenia miesięcznego; 

5) po 40 latach pracy – 300% wynagrodzenia miesięcznego; 

6) po 45 latach pracy – 400% wynagrodzenia miesięcznego. 

 

Art. 32. 
Pracownikowi Prokuratorii Generalnej, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem 
na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub na emeryturę przysługuje jednorazowa odprawa 
w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia, a jeżeli pracownik przepracował w 
Prokuratorii Generalnej co najmniej 20 lat - w wysokości sześciokrotnego wynagrodzenia 
otrzymanego za ostatni miesiąc zatrudnienia. 

 

Art. 33. 

1. Czas pracy pracowników Prokuratorii Generalnej nie może przekraczać 8 godzin na dobę 
i średnio 40 godzin tygodniowo w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 
8 tygodni. 

2. Rozkład czasu pracy w tygodniu radców i referendarzy oraz jego wymiar w 
poszczególnych dniach tygodnia ustala prezes Prokuratorii Generalnej lub dyrektor 
oddziału, z uwzględnieniem zadań wykonywanych poza siedzibą Prokuratorii 
Generalnej. 

 

Art. 34. 

1. Pracownik mianowany ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie 
obowiązków służbowych lub uchybienie godności stanowiska. 

2. Karami dyscyplinarnymi są: 

1) upomnienie, 

2) nagana, 
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3) nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres 3 lat do wyższej grupy 
wynagrodzenia, 

4) przeniesienie na niższe stanowisko służbowe z jednoczesnym obniżeniem 
wynagrodzenia zasadniczego o jedną kategorię, 

5) wydalenie z pracy w Prokuratorii Generalnej. 

3. Postępowanie dyscyplinarne może być wszczęte niezależnie od innych rodzajów 
odpowiedzialności za ten sam czyn. 

4. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie 3 miesięcy od dnia 
powzięcia przez przełożonego wiadomości o popełnionym przewinieniu ani po upływie 2 
lat od popełnienia przewinienia. 

5. Jeżeli pracownik mianowany z powodu nieobecności w pracy nie ma możliwości złożenia 
wyjaśnień, bieg 3-miesięcznego terminu nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega 
zawieszeniu do dnia stawienia się pracownika do pracy. 

6. Jeżeli czyn pracownika mianowanego zawiera znamiona przestępstwa, przedawnienie 
następuje nie wcześniej niż przedawnienie przewidziane Kodeksem karnym. 

 

Art. 35. 

1. W sprawach dyscyplinarnych orzekają, na zasadzie niezawisłości: Komisja 
Dyscyplinarna i Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna przy Prezesie Prokuratorii 
Generalnej. 

2. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza spośród mianowanych pracowników prezes 
Prokuratorii Generalnej. Rzecznik dyscyplinarny jest związany wskazaniami organu 
uprawnionego do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego. 

3. Obwiniony może ustanowić obrońcę tylko spośród mianowanych pracowników 
Prokuratorii Generalnej. 

4. Postępowanie dyscyplinarne może toczyć się również w razie nieusprawiedliwionej 
nieobecności pracownika. 

5. Koszty postępowania ponosi Prokuratoria Generalna. 

6. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, organizację, skład, tryb 
powoływania komisji dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych oraz tryb 
postępowania dyscyplinarnego w Prokuratorii Generalnej. 

 

Art. 36. 

1. Stosunek pracy pracownika mianowanego tymczasowo aresztowanego ulega z mocy 
prawa zawieszeniu. W okresie zawieszenia pracownikowi przysługuje wynagrodzenie 
w wysokości połowy wynagrodzenia przysługującego mu do dnia tymczasowego 
aresztowania. 

2. W przypadku umorzenia postępowania karnego albo wydania wyroku uniewinniającego 
pracownikowi mianowanemu należy wypłacić pozostałą część wynagrodzenia; nie 
dotyczy to warunkowego umorzenia postępowania oraz umorzenia postępowania 
z powodu przedawnienia lub amnestii. 
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Art. 37. 
Stosunek pracy pracownika mianowanego wygasa w razie: 

1) śmierci pracownika, 

2) utraty polskiego obywatelstwa, 

3) prawomocnego skazania na utratę praw publicznych lub prawa wykonywania 
zawodu, 

4) upływu trzech miesięcy nieobecności pracownika w pracy z powodu tymczasowego 
aresztowania, chyba że wcześniej stosunek pracy wygasł z powodu wydalenia z 
pracy w Prokuratorii Generalnej. 

 

Art. 38. 

1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym następuje bez wypowiedzenia 
z jego winy w razie: 

1) prawomocnego wyroku skazującego za przestępstwo z winy umyślnej, 

2) prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej wydalenia z pracy w Prokuratorii 
Generalnej. 

2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym następuje bez wypowiedzenia 
w razie: 

1) trwającej dłużej niż 1 rok niezdolności do pracy spowodowanej chorobą, 

2) nieuzasadnionej odmowy poddania się badaniu lekarskiemu w okolicznościach, o 
których mowa w ust.3. 

3. Prezes Prokuratorii Generalnej w uzasadnionych przypadkach, w szczególności w razie 
długotrwałego korzystania ze zwolnień lekarskich, może z urzędu skierować pracownika 
mianowanego na badania lekarskie w celu ustalenia, czy stan zdrowia pracownika 
pozwala na zatrudnienie go na zajmowanym stanowisku. 

 

Art. 39. 

1. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym następuje z zachowaniem 
trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia w razie stwierdzonej orzeczeniem lekarskim 
całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. 

2. Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym może nastąpić z zachowaniem 
trzymiesięcznego wypowiedzenia w razie: 

1) osiągnięcia wieku i stażu pracy, wymaganych do nabycia prawa do emerytury na 
podstawie przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym pracowników i ich rodzin, chyba 
że prezes Prokuratorii Generalnej, po zasięgnięciu opinii bezpośredniego 
przełożonego, wyrazi zgodę na dalsze zajmowanie stanowiska, nie dłużej jednak niż 
do ukończenia 70 roku życia, 

2) likwidacji jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej lub reorganizacji tej 
jednostki, jeżeli przeniesienie pracownika za jego zgodą do innej jednostki 
organizacyjnej nie jest możliwe, w okresie między ustaniem zatrudnienia w 
likwidowanej lub reorganizowanej jednostce organizacyjnej, a podjęciem pracy lub 
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działalności gospodarczej, pracownikowi mianowanemu przysługuje świadczenie 
pieniężne ze środków budżetu państwa przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, 
obliczone jak ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy; świadczenie to nie 
przysługuje pracownikowi mianowanemu, który nabył prawo do emerytury. 

3. W razie gdy w okresie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, były pracownik mianowany 
pobiera zasiłek wychowawczy, chorobowy lub macierzyński, wysokość świadczenia 
pieniężnego ulega odpowiedniemu obniżeniu. 

 

Art.40. 
Okres wypowiedzenia stosunku pracy z pracownikiem mianowanym kończy się ostatniego 
dnia miesiąca kalendarzowego. 

 

Art. 41. 
Rozwiązanie stosunku pracy z pracownikiem mianowanym może nastąpić: 

1) w drodze porozumienia stron, 

2) za trzymiesięcznym wypowiedzeniem dokonanym przez pracownika. 

 

Art. 42. 
W okresie wypowiedzenia pracownik mianowany może być zwolniony z pełnienia 
obowiązków, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia i innych świadczeń ze stosunku pracy. 

 

Art. 43. 
Od decyzji prezesa Prokuratorii Generalnej w sprawach, o których mowa w art. 37 i 38 
pracownikowi mianowanemu przysługuje skarga do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 

 

Art. 44. 
Pracownicy na stanowiskach administracyjnych i obsługi zatrudniani są na podstawie umowy 
o pracę. W sprawach nie uregulowanych niniejszą ustawą stosuje się do nich odpowiednio 
przepisy Kodeksu pracy. 

 

Rozdział 6 

Zmiany w przepisach obowiązujących 

 

Art. 45. 
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 
296 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 67 § 2 otrzymuje brzmienie:  
„§2.Za Skarb Państwa podejmuje czynności procesowe Prokuratoria Generalna", 

2) w art. 87 w § 1 wyrazy "adwokat lub radca prawny" zastępuje się wyrazami: "adwokat, 
radca prawny, referendarz lub radca Prokuratorii Generalnej", 
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3) w art. 89 w § 1 w zdaniu drugim wyrazy "Adwokat i radca prawny" zastępuje się 
wyrazami: "Adwokat, radca prawny, referendarz lub radca Prokuratorii Generalnej", 

4) w art. 99 po wyrazach "rzecznika patentowego" dodaje się wyrazy "oraz Skarbowi 
Państwa reprezentowanemu przez Prokuratorię Generalną", 

5) w art. 111 w § 1 po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu: 
"4a) Prokuratoria Generalna", 

6) w art. 133 w § 3 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 
"Jednakże Skarbowi Państwa doręczenia dokonuje się we właściwej jednostce 
organizacyjnej Prokuratorii Generalnej," 

7) w art. 331 dotychczasową treść oznacza się jako § 1 i dodaje § 2 w brzmieniu: 
"2. W sprawach, gdzie stroną jest Skarb Państwa reprezentowany przez Prokuratorię 

Generalną odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręcza się we właściwej 
terytorialnie jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej," 

8) w art. 393 ˛: 

a) w § 1 wyraz „lub” zastępuje się przecinkiem, a po wyrazach "radcą prawnym" dodaje 
się wyrazy "referendarzem lub radcą Prokuratorii Generalnej". 

b) w § 2 po wyrazach "radca prawny" kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje wyrazy 
"referendarz lub radca Prokuratorii Generalnej". 

 

Art. 46. 
W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 16, poz. 124, z późn. zm.) 
w art. 66 ust. 1 dodaje się pkt 5 w brzmieniu: 

"5) osób, które przynajmniej przez trzy lata wykonywały zawód referendarza lub radcy 
Prokuratorii Generalnej,". 

 

Art. 47. 
W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U. Nr 19, poz. 145, z późn. zm.) 
w art. 25 ust. l pkt 3 wyrazy "sędziego, prokuratora" zastępuje się wyrazami "sędziego, 
prokuratora, referendarza lub radcy Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa,". 

 

Art. 48. 
W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 
1070 i Nr 154, poz. 1787 z późn. zm.) w art. 61w w § 1po pkt 7 dodaje się pkt 8: 

"8) referendarzy i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa, którzy wykonywali 
ten zawód co najmniej trzy lata,". 

 

Art. 49. 
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz.U. z 1994 r., Nr 19, poz. 70, z późn. 
zm.) w art. 14 w ust. 3 w pkt 3 wyrazy "adwokatów i radców prawnych" zastępuje się 
wyrazami " adwokatów, radców prawnych, referendarzy i radców Prokuratorii Generalnej 
Skarbu Państwa",. 
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Art. 50. 
W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 22, poz. 91, z późn. zm.) 
w art. 12 w pkt. 2 wyrazy "adwokatów i radców prawnych" zastępuje się wyrazami 
"adwokatów, radców prawnych, referendarzy i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa". 

 

Art. 51. 
W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących 
Skarbowi Państwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) skreśla się art. 4. 

 

Art. 52. 
W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz.U. Nr 102, poz. 643, 
z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 13 ust. 2 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy "Prezes Prokuratorii 
Generalnej Skarbu Państwa," 

2) w art. 27 dodaje się pkt. 9) w brzmieniu: 
"9) Prokuratoria Generalna Skarbu Państwa, jeżeli zgłosiła swój udział w postępowaniu", 

3) w art. 52 w ust. l, wyrazy po średniku "uczestnikiem jest również Rzecznik Praw 
Obywatelskich, jeżeli zgłosił udział w postępowaniu" zastępuje się wyrazami: 
"uczestnikami są również Rzecznik Praw Obywatelskich lub Prokuratoria Generalna, 
jeżeli zgłosili swój udział w postępowaniu". 

 

Rozdział 7 

Przepisy przejściowe i końcowe 

 

Art. 53. 

1. Sprawy, w których zgodnie z przepisami ustawy właściwa jest Prokuratoria Generalna, 
prowadzone są na dotychczasowych zasadach, aż do ich prawomocnego zakończenia, 
o ile czynności przed właściwymi organami orzekającymi zostały podjęte przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy. 

2. Prokuratoria Generalna może przejąć do prowadzenia sprawy, o których mowa w ust. 1, 
na warunkach i w trybie określonym przez prezesa Prokuratorii Generalnej. 

 

Art. 54. 
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku.”; 

- poseł W.Pawlak w imieniu KP PSL 

-odrzucić 

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 powoduje bezprzedmiotowość pozostałych poprawek. 
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2) w art. 1 ust. 3 nadać brzmienie: 
„3. Nadzór nad Prokuratorią Generalną sprawuje Prezes Rady Ministrów.”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 2 należy głosować łącznie z poprawką nr 32. 

 

3) art. 2 nadać brzmienie: 
„Art. 2. Prokuratoria Generalna jest niezależna w zakresie działań podejmowanych w 

ramach zgłaszania sprzeciwu, kontroli umów, zastępstwa Skarbu Państwa 
oraz co do treści wydawanych opinii.”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

Uwaga:- poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 6, 10 i 31; 

- przyjęcie poprawek powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 5, 7, 8, 9, 13 i 15, 

 

 

4) w art. 3 wyrazy „Radzie Ministrów” zastąpić wyrazem „Sejmowi”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

5) w art. 4 ust. 1 i 2 nadać brzmienie:  
„1. Do zadań Prokuratorii Generalnej należy zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami 

i innymi organami w sprawach dotyczących praw i interesów majątkowych Skarbu 
Państwa, a także wydawanie opinii w odniesieniu do projektów umów, których 
stroną ma być Skarb Państwa.  

2. Zastępstwem Skarbu Państwa jest wykonywanie za Skarb Państwa i w jego imieniu 
czynności procesowych w postępowaniu, którego stroną, wnioskodawcą, 
uczestnikiem lub interwenientem jest Skarb Państwa.”; 

- poseł W.Pawlak w imieniu KP PSL 

- odrzucić 

Uwaga: - poprawkę nr 5 należy głosować łącznie z poprawkami nr 8, 9 i 15; 

- przyjęcie poprawek powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 7 i 13. 

 

6) w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Do zadań Prokuratorii Generalnej należy: 

1) zgłaszanie sprzeciwu w zakresie rozporządzania mieniem Skarbu Państwa; 

2) kontrola umów, których stroną był Skarb Państwa, zawartych przed dniem 
wejścia w życie niniejszej ustawy; 

3) wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym i 
Naczelnym Sądem Administracyjnym; 
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4) zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, 
wojskowymi, administracyjnymi i polubownymi; 

5) zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi 
organami orzekającymi w stosunkach międzynarodowych; 

6) wydawanie opinii prawnych.”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

7) w art. 4 w ust. 1 skreślić pkt 4; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

Uwaga: - poprawkę nr 7 należy głosować łącznie z poprawką nr 13; 

- przyjęcie poprawek powoduje bezprzedmiotowość poprawek nr 11, 12 i 14. 

 

8) po art. 4 dodać art. 4a w brzmieniu: 
„Art. 4a. Do praw i interesów Skarbu Państwa należą: 

1) mienie państwowe oraz wszelkie prawa i roszczenia przysługujące 
Skarbowi Państwa z tego tytułu, w tym również prawa i roszczenia 
związane z mieniem przekazanym innym państwowym osobom 
prawnym, funduszom celowym, agencjom i fundacjom, 

2) prawa i roszczenia związane z udziałem kapitałowym Skarbu Państwa 
w spółkach prawa handlowego, 

3) prawa i roszczenia Skarbu Państwa, zarówno publicznoprawne jak 
i cywilnoprawne do państw obcych, wynikające z umów 
międzynarodowych a także zaciągnięte tymi umowami 
zobowiązania.”; 

- poseł W.Pawlak w imieniu KP PSL 

- odrzucić 

9) art. 7 nadać brzmienie: 
„Art. 7. 1. W postępowaniu przed sądami, trybunałami i innymi organami 

orzekającymi w stosunkach międzynarodowych Prokuratoria Generalna 
bierze udział z własnej inicjatywy, na wezwanie organu władzy publicznej 
lub na polecenie Prezesa Rady Ministrów, jeżeli zachodzi konieczność 
ochrony prawa lub interesów Skarbu Państwa. 

2. Na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa Prokuratoria 
Generalna może podjąć czynności zastępstwa wskazanej państwowej 
osoby prawnej, która otrzymała dotacje z budżetu państwa, a także której 
Skarb Państwa udzielił poręczenia lub gwarancji. Udział Prokuratorii 
Generalnej powoduje wyłączenie zastępstwa innych organów 
państwowych.”; 

- poseł W.Pawlak w imieniu KP PSL 
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- odrzucić 

10) po art. 7 dodać art. 7a i 7b w brzmieniu: 
„Art. 7a. 1. Prokuratoria Generalna może zgłosić sprzeciw w zakresie rozporządzenia 

lub zobowiązania do rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa, jeżeli 
rozporządzenie lub zobowiązanie do tego rozporządzenia naraziłoby Skarb 
Państwa na szkodę. 

2. O zamiarze rozporządzenia lub zobowiązania do rozporządzenia mieniem 
Skarbu Państwa podmiot reprezentujący Skarb Państwa ma obowiązek 
zawiadomić Prokuratorię Generalną w formie pisemnej, jeżeli wartość 
przedmiotu sprawy przewyższa 500 000 zł, określając we wniosku: 

1) przedmiot rozporządzenia z wyszczególnieniem danych 
ewidencyjnych identyfikujących składniki aktywów trwałych; 

2) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia; 
3) sposób rozporządzenia; 
4) podmiot, na rzecz którego nastąpi rozporządzenie; 
5) uzasadnienie gospodarcze czynności prawnych. 

3. Do wniosku należy dołączyć: 
1) dokumenty potwierdzające: 

a) prawo do przedmiotu rozporządzenia, 
b) wartość rynkową przedmiotu rozporządzenia na podstawie wyceny 

rzeczoznawcy; 
2) projekt umowy, na podstawie której ma być dokonane rozporządzenie; 
3) inne dokumenty zawierające dane i informacje zawarte we wniosku. 

4. Jeżeli złożony wniosek nie spełnia wymogów, określonych w ust. 2 i 3, 
Prezes Prokuratorii Generalnej lub właściwy terenowo dyrektor 
Prokuratorii Generalnej wzywa wnioskodawcę do usunięcia braków w 
terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku. Termin, o którym mowa w 
ust. 6, ulega zawieszeniu do dnia usunięcia braków. 

5. Prokuratoria Generalna zawiadamia niezwłocznie ministra właściwego do 
spraw Skarbu Państwa o zgłoszonych jej zamiarze dokonania czynności 
określonej w ust. 2. 

6. Rozpoznanie wniosku następuje w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zgłoszenia zamiaru dokonania czynności, o której mowa w ust. 2. 
Sprzeciw ‘ się podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa niezwłocznie. 

7. Po otrzymaniu sprzeciwu, podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa 
przysługuje odwołanie do Rady Ministrów w terminie 14 dni od dnia 
doręczenia sprzeciwu wraz z uzasadnieniem. 

8. Rada Ministrów rozpoznając odwołanie w terminie 30 dni od dnia 
doręczenia odwołania może sprzeciw uchylić lub pozostawić w mocy. 
Decyzja Rady Ministrów jest ostateczna. 

9. Czynność prawna dokonana bez zawiadomienia Prokuratorii Generalnej, o 
której mowa w ust. 2 lub wbrew ostatecznemu sprzeciwowi, jest nieważna. 



 18

10. Sprzeciw dotyczący czynności rozporządzającej lub zobowiązującej do 
rozporządzenia mieniem Skarbu Państwa pozostającym w dyspozycji: 

1) centralnego organu organizacji państwowej: zgłasza Prezes 
Prokuratorii Generalnej; 

2) terenowych organów: zgłasza właściwy dyrektor oddziału terenowego 
Prokuratorii Generalnej. 

Art. 7b. 1. Prokuratoria Generalna sprawuje kontrolę w zakresie rozporządzania 
mieniem Skarbu Państwa, umów zawartych przed dniem wejścia w życie 
niniejszej ustawy. 

2. Czynności kontrolne, o których mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna 
podejmuje: 

1) z własnej inicjatywy; 
2) na wniosek Prezesa Najwyższej Izby Kontroli; 
3) na wniosek Prezesa Rady Ministrów. 

3. W przypadku stwierdzenia, iż rozporządzenie mieniem Skarbu Państwa 
naraziło go na szkodę, Prezes Prokuratorii Generalnej lub właściwy 
terenowo dyrektor Prokuratorii Generalnej zawiadamia o tym 
niezwłocznie organy ścigania. 

4. Odpowiedzialność cywilną za szkodę powstałą w zakresie niekorzystnego 
rozporządzania mieniem Skarbu Państwa ponosi na podstawie odrębnych 
przepisów podmiot, który naraził Skarb Państwa na szkodę.”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

11) w art. 8 w ust. 1 wyrazy „1 000 000 zł” zastąpić wyrazami „ 500 000 zł”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 11 należy głosować łącznie z poprawkami nr 12 i 14. 

 

12) w art. 9 w ust. 1 wyrazy „1 000 000 zł” zastąpić wyrazami „ 500 000 zł”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

13) skreślić art. 10; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

14) w art. 10 w ust. 2 wyrazy „1 000 000 zł” zastąpić wyrazami „ 500 000 zł”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

15) po rozdziale 3 dodać rozdział 3a w brzmieniu: 
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„Rozdział 3a 

Wydawanie opinii 

 

Art. 18a. 

1. Prokuratoria Generalna opiniuje, pod względem legalności, rzetelności i gospodarności 
projekty umów zawierających rozporządzenie majątkiem Skarbu Państwa 

2. Zasięgnięcie opinii Prokuratorii Generalnej jest obowiązkowe w odniesieniu do 
projektów umów zawierających rozporządzenie majątkiem Skarbu Państwa lub 
zobowiązań o wartości powyżej 1 000 000 zł.  

3. W odniesieniu do projektów umów, innych niż wymienione w ust. 2, Prokuratoria 
Generalna może wydać opinię na wniosek właściwego organu państwowego lub z 
własnej inicjatywy. 

4. Umowa, określona w ust. 1, zawarta bez zasięgnięcia opinii Prokuratorii Generalnej, jest 
nieważna. 

5. Przepisy ust. 1 i 2 mają zastosowanie w odniesieniu do umów zawieranych przez 
państwowe jednostki organizacyjne oraz państwowe osoby prawne z większościowym 
udziałem Skarbu Państwa. 

 

Art. 18b. 

1. Prokuratoria Generalna powinna wydać opinię w terminie 30 dni od doręczenia jej 
projektu umowy. Nie wydanie opinii w tym terminie jest równoznaczne z brakiem 
zastrzeżeń do przedłożonego projektu.  

2. W szczególnie uzasadnionych wypadkach prezes Prokuratorii Generalnej może wydłużyć 
termin wydania opinii do 3 miesięcy.  

3. Jeśli projekt umowy budzi zastrzeżenia, prezes Prokuratorii Generalnej zawiadamia o tym 
niezwłocznie ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, a w razie stwierdzenia 
istotnego zagrożenia interesów majątkowych Skarbu Państwa, zawiadamia również 
Prezesa Rady Ministrów.”; 

- poseł W.Pawlak w imieniu KP PSL 

- odrzucić 

16) w art. 29 ust. 2 nadać brzmienie: 
„2. Wymóg określony w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy osoby, która posiada tytuł naukowy 

profesora. 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

Uwaga: - poprawkę nr 16 należy głosować łącznie z poprawkami nr 18 i 19; 

- przyjęcie poprawek powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 17. 

 

17) w art. 29 w ust. 2 skreślić pkt 2; 
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- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

Uwaga: konsekwencją przyjęcia poprawki nr 17 będzie skreślenie pkt 5 w art. 30 

 

 

18) w art. 30 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) osoba, która posiada tytuł naukowy profesora, lub”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

19) w art. 30 skreślić pkt 5; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

20) art. 32 nadać brzmienie: 
„Art. 32. 1. Radców powołuje Prezes Prokuratorii Generalnej. 

2. Powołanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi nawiązanie stosunku pracy na 
podstawie powołania w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.”; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 20 należy głosować łącznie z poprawkami nr 21, 28 i 30. 

 

21) w art. 33 wyraz „mianowania” zastąpić wyrazem „powołania”; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

22) w art. 43 w ust. 1 skreślić wyrazy „, dodatku za wieloletnią pracę w Prokuratorii 
Generalnej”; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

Uwaga: poprawkę nr 22 należy głosować łącznie z poprawką nr 24. 

 

23) w art. 43 w ust. 2 wyrazy „nie może przekraczać 130% wynagrodzenia zasadniczego 
odpowiednio sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu apelacyjnego, a najwyższy 
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dodatek funkcyjny nie może przekraczać kwoty dodatku funkcyjnego przewidzianego dla 
prezesa odpowiedniego sądu” zastąpić wyrazami „nie może przekraczać 130% 
wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio sędziego sądu rejonowego i sędziego sądu 
okręgowego, a najwyższy dodatek funkcyjny nie może przekraczać kwoty dodatku 
funkcyjnego przewidzianego dla prezesa odpowiedniego sądu”; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

 

 

 

 

24) skreślić art. 44; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

25) skreślić art. 48; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

 

26) skreślić art. 49; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

 

27) skreślić art. 50; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

28) w art. 52 w ust. 4 w pkt 2 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) odwołania ze stanowiska przez Prezesa Prokuratorii Generalnej.”; 

 - posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 
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- odrzucić 

29) w art. 52 skreślić ust. 5-8; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

 

30) w art. 53 w ust. 1 w pkt 2 kropkę zastąpić przecinkiem i dodać pkt 3 w brzmieniu: 

„3) w drodze odwołania ze stanowiska.”; 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

 

 

31) art. 76 nadać brzmienie: 
„Art. 76. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień 

przysługujących Skarbowi Państwa (Dz.U. Nr 106, poz. 493, z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w art. 2 uchyla się pkt 7 i 8;  

2) uchyla się art. 4; 

3) uchyla się art. 5a-5c; 

4) uchyla się art. 7a.”; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

 

 

32) skreślić art. 79; 

- poseł A.Macierewicz w imieniu Porozumienia Kół Prawicowych 

- odrzucić 

 

33) po art. 84 dodać art. 84a w brzmieniu: 
„Art. 84a. 1. Do dnia 31 grudnia 2005 r. koszty organizacji i funkcjonowania 

Prokuratorii Generalnej w 2005 r. finansowane są ze środków Funduszu 
Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 
sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, 
poz. 1391, z późn. zm.). 
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2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega przekazaniu na przychody 
bud?etu państwa nadwyżka, o której mowa w art. 56 ust. 4 ustawy 
wymienionej w ust. 1. 

3. W przypadku braku wystarczających środków finansowych na pokrycie 
kosztów, o których mowa w ust. 1, uzupełnienie tych środków następuje z 
rezerwy ogólnej Rady Ministrów. 

4. Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 i w art. 84 ust. 1, są 
przekazywane na rachunek Prokuratorii Generalnej, na wniosek 
Pełnomocnika.”; 

- poseł J.Banach w imieniu KP SDPL 

- przyjąć 

Uwaga: - konsekwencją przyjęcia poprawki nr 33 będzie zmiana w art. 85, polegająca na 
zastąpieniu wyrazów „ art. 84, który wchodzi w życie” wyrazami „ art. 84 i art. 
84a, które wchodzą w życie”; 

- przyjęcie poprawki powoduje bezprzedmiotowość poprawki nr 34. 

 

34) art. 85 nadać brzmienie: 

„Art. 85. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.”. 

- posłowie: J.Duda, A.Gałażewski, E.Kopacz, L.Korzeniowski, T.Maćkała, E.Maniura, 
T.Parchański, E.Płonka, E.Radziszewska, J.Rzymełka, L.Samborski, T.Szczypiński, 
J.Tomala, J.Wojciechowicz, B.Zdrojewski, M.Żyliński. 

- odrzucić 

 

Uwaga: w przypadku przyjęcia niektórych poprawek ulegną zmianie oznaczenia jednostek 
redakcyjnych. 

      
Warszawa, dnia 6 lipca 2005 r. 

Zastępca Przewodniczącego    Zastępca Przewodniczącego 
   Komisji Ustawodawczej   Komisji Skarbu Państwa 
 
     /-/ Bohdan Kopczyński  /-/ Rafał Zagórny 
      
    

Sprawozdawca 
 

/-/ Joanna Grobel-Proszowska 
 

  

 




