UCHWAŁA
SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 31 lipca 2009 r.
w sprawie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 16 lipca
2009 r. ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, wprowadza do
jej tekstu następujące poprawki:
1)

w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 3 po wyrazie "karnych" dodaje się wyrazy
", adwokatem, radcą prawnym lub notariuszem, który co najmniej przez okres
dwunastu lat wykonywał zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza oraz ma co
najmniej sześcioletni staż na stanowisku sędziego lub prokuratora";

2)

w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 4 wyrazy "organem, który go powołał," zastępuje się
wyrazami "Prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej";

3)

w art. 1 w pkt 10, w art. 13 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 2 i 3" zastępuje się
wyrazami "ust. 3 i 4";

4)

w art. 1 w pkt 15, w art. 17 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach "jednostki
organizacyjne" dodaje się wyraz "prokuratury";

5)

w art. 1 w pkt 22, w art. 24 w pkt 6 wyrazy "art. 10f ust. 2" zastępuje się wyrazami
"art. 10f ust. 1";
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6)

w art. 1 po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu:
"33a) art. 64 otrzymuje brzmienie:
"Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1-3, art. 46, 47, art. 50 ust. 4 i 7-9, art. 51, 51a,
56 i 58 nie stosuje się do prokuratorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, będących oficerami. W razie zbiegu
prawa do urlopu, o którym mowa w art. 52, z prawem do
dodatkowego urlopu wypoczynkowego, określonego w ustawie o
służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, przysługuje jeden urlop
w najwyższym wymiarze.";";

7)

w art. 8 w pkt 1:
a) w lit a, w ust. 1 skreśla się wyraz "Narodowej",
b) w lit. c, w ust. 7 skreśla się wyraz "Narodowej";

8)

w art. 18 w ust. 1 w zdaniu drugim wyraz "miesiąca" zastępuje się wyrazami
"2 miesięcy";

9)

w art. 24 wyrazy "1 stycznia 2010 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 2010 r.".

MARSZAŁEK SENATU

Bogdan BORUSEWICZ
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Uzasadnienie
Na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. Senat rozpatrzył ustawę o zmianie ustawy
o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, wprowadzając do jej tekstu 9 poprawek.
Zmiana wprowadzona poprawką nr 1 wynika z przekonania Senatu, że grono osób,
z którego będą dobierani kandydaci na stanowisko Prokuratora Generalnego należy
rozszerzyć o adwokatów, radców prawnych lub notariuszy posiadających odpowiedni staż
w zawodzie adwokata, radcy prawnego lub notariusza oraz legitymujących się odpowiednim
stażem pracy na stanowisku sędziego lub prokuratora.
Poprawka nr 2 ma na celu doprecyzowanie, iż organem, przed którym Prokurator
Generalny składa ślubowanie jest Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem Senatu
w przypadku, gdy przepisy ustawy przewidują uprawnienie do powołania Prokuratora
Generalnego tylko dla jednego organu władzy publicznej, w przepisie należy przywołać jego
nazwę.
Poprawki nr 3, 5 i 6 dokonują korekty odesłań zawartych w przywołanych w nich
przepisach.
Poprawka nr 4 zmierza do zapewnienia spójności terminologicznej w ramach
ustawy. Przyjmując tę poprawkę Senat dał wyraz zasadzie, zgodnie z którą wprowadzonych
do ustawy terminów należy używać w sposób jednolity, zapobiegający powstaniu
ewentualnych wątpliwości interpretacyjnych.
W poprawce nr 7 Senat przyjął zmianę porządkową polegającą na zamieszczeniu
skrótu "Instytut Pamięci", dostosowując terminologię ustawy do terminologii występującej
w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu.
Poprawką nr 8 Senat wydłużył z jednego do dwóch miesięcy, od dnia wejścia
w życie art. 18 ustawy, termin zgłoszenia przez Krajową Radę Sądownictwa kandydatów na
Prokuratora Generalnego, w procedurze dotyczącej pierwszego powołania Prokuratora
Generalnego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Poprawka nr 9, wprowadza regulację odsuwającą, do dnia 31 marca 2010 r., wejście
w życie określonych przepisów ustawy. Zdaniem Senatu termin określony ustawą (1 stycznia
2010 r.) jest zbyt krótki, by możliwe było przeprowadzenie i zakończenie wszelkich działań
organizacyjnych niezbędnych do funkcjonowania prokuratury, o strukturze organizacyjnej
zaproponowanej w ustawie.

