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3) s∏u˝ba w obronie cywilnej i w jednostkach zmilitaryzowanych jest równoznaczna z czynnà s∏u˝bà
wojskowà,
4) niewykonanie lub odmowa wykonania polecenia
prze∏o˝onego, wydanego w sprawach s∏u˝bowych
osobie pe∏niàcej s∏u˝b´ w obronie cywilnej lub
w jednostce zmilitaryzowanej, jest równoznaczna
z niewykonaniem lub odmowà wykonania rozkazu.
Art. 245. Sprawy o przest´pstwa okreÊlone
w art. 230194) oraz 237193)—241 nale˝à do w∏aÊciwoÊci
sàdów wojskowych.
Rozdzia∏ 2
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe
Art. 246. Przewidzianym w ustawie obowiàzkom
s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by
w jednostkach zmilitaryzowanych oraz Êwiadczeƒ osobistych nie podlegajà osoby pe∏niàce s∏u˝b´ wojskowà
z mocy szczególnego obowiàzku okreÊlonego w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.
Art. 247. 1. W czasie obowiàzywania stanu wojennego stosuje si´ w zakresie obowiàzku s∏u˝by wojskowej, s∏u˝by w obronie cywilnej i s∏u˝by w jednostkach
zmilitaryzowanych oraz Êwiadczeƒ na rzecz obrony
przepisy obowiàzujàce w czasie wojny, je˝eli Prezydent
wprowadzajàc stan wojenny nie postanowi inaczej.
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zmilitaryzowanych oraz w zakresie Êwiadczeƒ na rzecz
obrony przepisy obowiàzujàce w czasie wojny, je˝eli
organ wprowadzajàcy stan wyjàtkowy nie postanowi
inaczej.
Art. 248. (skreÊlony).195)
Art. 249. 1. Tracà moc wszelkie dotychczasowe
przepisy dotyczàce przedmiotów unormowanych
w ustawie.
2. W szczególnoÊci tracà moc:
1) ustawa z dnia 30 stycznia 1959 r. o powszechnym
obowiàzku wojskowym (Dz. U. z 1963 r. Nr 20,
poz. 108),
2) ustawa z dnia 26 lutego 1951 r. o terenowej obronie
przeciwlotniczej (Dz. U. Nr 14, poz. 109),
3) dekret z dnia 24 czerwca 1953 r. o dostarczaniu
Êrodków transportowych dla potrzeb obrony Paƒstwa (Dz. U. z 1953 r. Nr 34, poz. 142 i z 1956 r. Nr 58,
poz. 270),
4) rozporzàdzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia
24 paêdziernika 1934 r. o Êwiadczeniach osobistych
(Dz. U. z 1939 r. Nr 55, poz. 354),
5) ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o komunikacjach
w s∏u˝bie obrony Paƒstwa (Dz. U. Nr 29, poz. 195
z póêniejszymi zmianami),

2. W czasie obowiàzywania stanu wyjàtkowego
stosuje si´ w zakresie obowiàzku s∏u˝by w jednostkach

6) ustawa z dnia 30 marca 1939 r. o powszechnym
obowiàzku Êwiadczeƒ rzeczowych (Dz. U. Nr 30,
poz. 200).

———————
194) Art. 230 utraci∏ moc, stosownie do art. 3 ustawy, o której
mowa w przypisie 189.

———————
195) Przez art. 3 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 79 jako druga.
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OBWIESZCZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
z dnia 5 lutego 2002 r.
w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze.
2) ustawà z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
o Sàdzie Najwy˝szym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443),

1. Na podstawie art. 6 ustawy z dnia 10 maja 1996 r.
o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym,
o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych i ustawy — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367) og∏asza si´ w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst
ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U.
z 1991 r. Nr 25, poz. 103), z uwzgl´dnieniem zmian
wprowadzonych:

3) ustawà z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491),

1) ustawà z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234),

4) ustawà z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych, o prokura-
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turze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa i o powo∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47,
poz. 213)
— uj´tych w obwieszczeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 30 wrzeÊnia 1993 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego tekstu ustawy o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r.
Nr 19, poz. 70),
5) ustawà z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509),
6) ustawà z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu
Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze
bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163),
7) ustawà z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw
o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367),
8) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160,
poz. 1083),
9) ustawà z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604),
10) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679),

Poz. 206

19) ustawà z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach
pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego w razie
choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60, poz. 636),
20) obwieszczeniem Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy obowiàzujàcej art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych,
art. 30 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym, art. 15
ustawy o prokuraturze, art. 53 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3
ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Prawo
o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz
niektórych innych ustaw oraz w cz´Êci: art. 4b ust. 1
pkt 2 i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze,
art. 1221 § 4 ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i art. 70 § 1 ustawy — Prawo o ustroju
sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 75, poz. 853),
21) ustawà z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu
wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej
oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 110,
poz. 1255),
22) ustawà z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej
oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553),
23) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189),
24) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787),

11) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie ustaw
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych, Kodeks
post´powania cywilnego, ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze
(Dz. U. Nr 117, poz. 752),

25) ustawà z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniajàcà ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ o prokuraturze oraz ustaw´ o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787)

12) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117, poz. 753),

i zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych przed
dniem wydania jednolitego tekstu.

13) ustawà z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782),

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst ustawy nie obejmuje:

14) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160, poz. 1083),
15) ustawà z dnia 17 grudnia 1997 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 1998 r. Nr 98,
poz. 607),
16) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016),

1) art. 63, art. 111—115 i 120 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej (Dz. U. Nr 31, poz. 138), które stanowià:
„Art. 63. 1. Najbardziej zas∏u˝onym prokuratorom
oraz innym pracownikom prokuratury
za osiàgni´cia w wieloletniej wyró˝niajàcej si´ s∏u˝bie w prokuraturze mo˝e
byç nadany tytu∏ honorowy «Zas∏u˝ony
dla Wymiaru SprawiedliwoÊci Rzeczypospolitej Polskiej».

17) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123),

2. Tytu∏ honorowy, o którym mowa w
ust. 1, nadawany jest na zasadach
i w trybie okreÊlonych w Prawie o ustroju sàdów powszechnych.”

18) ustawà z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125),

„Art. 111. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o dyscyplinie wojskowej oraz o odpowiedzial-
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noÊci ˝o∏nierzy za przewinienia dyscyplinarne i za naruszenia honoru i godnoÊci
˝o∏nierskiej (Dz. U. z 1977 r. Nr 23,
poz. 101) w art. 48 wyrazy «oficerowie
Êledczy» zast´puje si´ wyrazem «asesorzy», a wyrazy «oficera Êledczego» —
wyrazem «asesora».
Art. 112. W Kodeksie post´powania karnego
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:
1) w art. 578 w § 1 wyrazy «oficer Êledczy
prokuratury» zast´puje si´ wyrazami
«asesor wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury»,
2) w art. 587 w § 1 wyrazy «oficerowi
Êledczemu» zast´puje si´ wyrazem
«asesorowi».
Art. 113. W Kodeksie karnym wykonawczym
w art. 30 wyrazy «i prokuratora» skreÊla
si´.
Art. 114. W dekrecie z dnia 12 grudnia 1981 r.
o przekazaniu do w∏aÊciwoÊci sàdów
wojskowych spraw o niektóre przest´pstwa oraz o zmianie ustroju sàdów wojskowych i wojskowych jednostek organizacyjnych Prokuratury Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w czasie obowiàzywania stanu wojennego (Dz. U. Nr 29,
poz. 157) w art. 8 w ust. 1 oraz w art. 9
w ust. 2 wyrazy «oficerów Êledczych» zast´puje si´ wyrazem «asesorów».
Art. 115. 1. Osoby zajmujàce stanowiska podprokuratorów powszechnych lub wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà mianowaniu na stanowiska wiceprokuratorów w∏aÊciwych jednostek organizacyjnych prokuratury.
2. Osoby zajmujàce stanowiska oficerów
Êledczych wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà mianowaniu na stanowiska asesorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.”
„Art. 120. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1985 r.”;
2) art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kszta∏towaniu Êrodków na wynagrodzenia w sferze bud˝etowej (Dz. U. Nr 4, poz. 24), który stanowi:
„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1989 r.”;
3) art. 2 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmianie
Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz. U. Nr 75, poz. 444), które stanowià:
„Art. 2. Do czasu wejÊcia w ˝ycie ustawy, o której
mowa w art. 64 ust. 3 Konstytucji, nie d∏u˝ej jednak ni˝ do dnia 31 marca 1990 r., pro-
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kuratura dzia∏a na dotychczasowych zasadach.”

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
4) art. 5—11 i 13 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Kodeksu post´powania
w sprawach o wykroczenia oraz ustawy o Sàdzie
Najwy˝szym (Dz. U. Nr 20, poz. 121), które stanowià:
„Art. 5. 1. Prokuratorzy i wiceprokuratorzy Prokuratury Generalnej od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy pe∏nià obowiàzki
prokuratorów w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie.
2. Pracowników administracyjnych i obs∏ugi Prokuratury Generalnej, z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, Prokurator Generalny zatrudni w Ministerstwie
SprawiedliwoÊci, w Prokuraturze Wojewódzkiej w Warszawie lub w Sàdzie Wojewódzkim w Warszawie, stosownie do
posiadanych kwalifikacji zawodowych.
3. Prokuratorzy i mianowani pracownicy
administracyjni, o których mowa w ust. 1
i 2, mogà, w terminie trzech miesi´cy od
dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy, z∏o˝yç Prokuratorowi
Generalnemu
pisemne
oÊwiadczenie o odmowie dalszego zatrudnienia. W tym wypadku stosunek
pracy rozwiàzuje si´ po up∏ywie trzech
miesi´cy od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia,
w ostatnim dniu miesiàca kalendarzowego. Umowni pracownicy administracyjni
i obs∏ugi mogà w tym samym czasie z∏o˝yç oÊwiadczenie o wypowiedzeniu stosunku pracy albo wniosek o jego rozwiàzanie za porozumieniem stron, który powinien byç uwzgl´dniony w terminie nie
d∏u˝szym ni˝ obowiàzujàcy w danych
stosunkach okres wypowiedzenia. Rozwiàzanie stosunku pracy na zasadach
przewidzianych w niniejszym ust´pie
pociàga za sobà skutki, jakie przepisy
prawa wià˝à z rozwiàzaniem umowy
o prac´ przez zak∏ad pracy za wypowiedzeniem z powodu likwidacji zak∏adu
pracy.
4. Prokuratorzy i pracownicy, o których mowa w ust. 1 i 2, zachowujà przez okres
szeÊciu miesi´cy prawo do wynagrodzenia odpowiadajàcego stanowisku, które
dotychczas zajmowali, gdy obejmà
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, w Prokuraturze Wojewódzkiej lub w Sàdzie
Wojewódzkim w Warszawie albo w innej
jednostce organizacyjnej prokuratury
lub w innym sàdzie stanowiska, na których przys∏uguje ni˝sze wynagrodzenie
zasadnicze, ni˝szy dodatek funkcyjny lub
je˝eli dodatek nie przys∏uguje.
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Art. 6. 1. W terminie do dnia 30 czerwca 1990 r.
Prokurator Generalny powo∏a:
1) prokuratorów i wiceprokuratorów
Prokuratury Generalnej, którzy zajmowali te stanowiska w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy — na stanowiska prokuratorów Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie,
2) prokuratorów i wiceprokuratorów
prokuratur wojewódzkich i rejonowych, którzy zajmowali te stanowiska
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy — na stanowiska prokuratorów
prokuratur wojewódzkich i rejonowych, w∏aÊciwych ze wzgl´du na ich
miejsce zamieszkania
— je˝eli spe∏niajà wymagania okreÊlone
w art. 16 ust. 1 (art. 14 ust. 1)a) ustawy
o prokuraturze.
2. Stosunek pracy z prokuratorami, których
Prokurator Generalny nie powo∏a∏ na
stanowiska
prokuratora,
wygasa
z dniem 30 wrzeÊnia 1990 r. Prokuratorowi przys∏uguje wynagrodzenie, o którym
mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o pracownikach urz´dów paƒstwowych.
3. W terminie do dnia 30 czerwca 1990 r.
Prokurator Generalny w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej powo∏a
prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, którzy zajmowali te stanowiska w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, na stanowiska
prokuratorów odpowiednich wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, w∏aÊciwych ze wzgl´du na ich
miejsce zamieszkania, je˝eli spe∏niajà
wymagania okreÊlone w art. 16 ust. 1 i 2
(art. 14 ust. 1 i 2)a) ustawy o prokuraturze.
4. Prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, których Prokurator Generalny nie powo∏a∏ na stanowiska prokuratorów, wyznacza si´ na inne stanowiska s∏u˝bowe w si∏ach zbrojnych, a w wypadku niewyra˝enia zgody
— zwalnia z zawodowej s∏u˝by wojskowej z zachowaniem wszelkich uprawnieƒ przys∏ugujàcych ˝o∏nierzom zwolnionym z tej s∏u˝by z przyczyn, które nie
powodujà utraty tych uprawnieƒ.
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uprawnienia emerytalne na zasadach
okreÊlonych w art. 27 ust. 2 ustawy
o pracownikach urz´dów paƒstwowych
albo je˝eli osiàgn´li do dnia wygaÊni´cia
stosunku pracy okres zatrudnienia wynoszàcy ∏àcznie z okresami równorz´dnymi i zaliczalnymi do okresu zatrudnienia co najmniej 35 lat dla kobiet i 40 lat
dla m´˝czyzn.
Art. 7. 1. Znosi si´ Prokuratur´ Generalnà.
2. Obs∏uga Prokuratora Generalnego nale˝y do Ministerstwa SprawiedliwoÊci.
3. Ministerstwo SprawiedliwoÊci wst´puje
w stosunki prawne zwiàzane z lokalami
zajmowanymi przez Prokuratur´ Generalnà i jednostki nadzorowane przez Prokuratora Generalnego.
4. Mienie i Êrodki finansowe pozostajàce
w dyspozycji Prokuratury Generalnej
przekazuje si´ Ministerstwu SprawiedliwoÊci.
5. Ust. 3 i 4 nie dotyczà wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
Art. 8. 1. Pierwsze posiedzenia wojewódzkich
zgromadzeƒ prokuratorów zostanà zwo∏ane po dniu 1 lipca 1990 r., nie póêniej
jednak ni˝ do dnia 31 sierpnia 1990 r.
2. Wojewódzkie zgromadzenia prokuratorów na pierwszym posiedzeniu dokonujà wyboru cz∏onków kolegiów prokuratur
wojewódzkich i cz∏onków Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym.
3. Do czasu podj´cia dzia∏alnoÊci przez wojewódzkie zgromadzenia prokuratorów
i kolegia prokuratur wojewódzkich przepisów art. 222 pkt 6 (art. 20 pkt 6)a) oraz
art. 224 pkt 2 i 4 (art. 22 pkt 2 i 3)a) ustawy o prokuraturze nie stosuje si´.
Art. 9. 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze
Generalnym na pierwszym posiedzeniu
okreÊli termin wyborów cz∏onków komisji dyscyplinarnych.
2. Do czasu wyboru komisji dyscyplinarnych na podstawie niniejszej ustawy
dzia∏ajà komisje dyscyplinarne utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych.

5. Prokuratorom i pracownikom, o których
mowa w art. 5 ust. 1 i 2, którzy z∏o˝yli
oÊwiadczenia wymienione w art. 5 ust. 3,
jak równie˝ prokuratorom, którzy nie zostali powo∏ani przez Prokuratora Generalnego na podstawie ust. 1, przys∏ugujà

3. Niezakoƒczone prawomocnie sprawy do
dnia wyboru komisji dyscyplinarnych na
podstawie niniejszej ustawy, toczàce si´
w dotychczasowych komisjach dyscyplinarnych, przekazuje si´ komisjom dyscyplinarnym utworzonym na podstawie niniejszej ustawy.

———————
a) W nawiasach podano numeracj´ artyku∏ów tekstu jednolitego ustawy o prokuraturze (Dz. U. z 1994 r. Nr 19, poz. 70).

Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w niniejszej ustawie pozostajà w mocy dotychczasowe
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przepisy wykonawcze, je˝eli nie sà z nià
sprzeczne.
Art. 11. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o Prokuratorze Generalnym Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej lub Prokuraturze Generalnej, nale˝y przez to rozumieç Prokuratora Generalnego lub odpowiednio Ministerstwo SprawiedliwoÊci
sprawujàce obs∏ug´ Prokuratora Generalnego.”
„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 marca 1990 r.”;
5) art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesieniu
i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. Nr 89,
poz. 517), który stanowi:
„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1991 r., z wyjàtkiem art. 5 i 14, które
wchodzà w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
6) art. 49 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), który stanowi:
„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
7) art. 5 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, o Sàdzie Najwy˝szym, o prokuraturze, o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443), który
stanowi:
„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
8) art. 18 ustawy z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), który stanowi:
„Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
9) art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa i o powo∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U.
Nr 47, poz. 213), które stanowià:
„Art. 8. 1. Prokuratury apelacyjne rozpoczynajà
dzia∏alnoÊç z dniem 1 lipca 1993 r.
2. Stanowiska prokuratorów w Ministerstwie SprawiedliwoÊci znosi si´ z dniem
30 czerwca 1993 r.
3. Prokuratorów w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, którzy nie zostanà powo∏ani na
stanowiska prokuratorów prokuratur
apelacyjnych i nie sà prokuratorami Prokuratury Wojewódzkiej w Warszawie,
Prokurator Generalny przeniesie do tej
Prokuratury.

Poz. 206
Art. 9. 1. Do czasu podj´cia dzia∏alnoÊci przez
zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych, kolegia prokuratur
apelacyjnych i przez Rad´ Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym w sk∏adzie okreÊlonym w niniejszej ustawie,
dzia∏ajà wojewódzkie zgromadzenia prokuratorów, kolegia prokuratur wojewódzkich i Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, utworzone na
podstawie przepisów dotychczasowych.
Rada Prokuratorów wyra˝a opinie o kandydatach na stanowiska prokuratorów
apelacyjnych.
2. Komisje dyscyplinarne wybrane na podstawie przepisów dotychczasowych
oraz dotychczasowi rzecznicy dyscyplinarni dzia∏ajà do czasu wyboru komisji
dyscyplinarnej i wyznaczenia rzeczników na podstawie przepisów niniejszej
ustawy.
3. Niezakoƒczone prawomocnie sprawy do
dnia wyboru komisji dyscyplinarnych na
podstawie niniejszej ustawy, toczàce si´
w dotychczasowych komisjach dyscyplinarnych, przekazuje si´ komisjom dyscyplinarnym utworzonym na podstawie niniejszej ustawy.
4. Pierwsze posiedzenia zgromadzeƒ prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych zostanà zwo∏ane po dniu 1 lipca
1993 r., nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊnia 1993 r.”

„Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
trzech miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
10) art. 68 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509), który stanowi:
„Art. 68. 1. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
miesiàca od dnia og∏oszenia, z zastrze˝eniem ust. 2 i 3.
2. Do czasu wydania przepisów, o których
mowa w art. 26, lecz nie d∏u˝ej ni˝ przez
szeÊç miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, zachowujà moc przepisy wykonawcze, wydane na podstawie art. 15
ust. 4 ustawy wymienionej w art. 67
pkt 2, w zakresie dotyczàcym ustalania
wysokoÊci czynszu najmu. W tym samym okresie osoby, o których mowa
w art. 46 ustawy wymienionej w art. 53,
op∏acajà czynsz najmu w wysokoÊci pokrywajàcej koszty eksploatacji tych domów i lokali mieszkalnych.
3. Przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 54 ust. 4 ustawy wymienionej w art. 67 pkt 2 zachowujà moc nie
d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;
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11) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), który stanowi:

„Art. 6. Do osób, które rozpocz´∏y aplikacj´ sàdowà lub prokuratorskà przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ przepisy dotychczasowe.”

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia z mocà od dnia 1 stycznia 1995 r.”;

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1998 r.”;

12) art. 7 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmianie ustaw
o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale
Konstytucyjnym oraz ustawy — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych i ustawy — Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), który stanowi:

17) art. 80 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. — Prawo
o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U. Nr 117,
poz. 753), który stanowi:

„Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia.”;
13) art. 259 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks
karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160,
poz. 1083), który stanowi:
„Art. 259. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 1998 r., z tym ˝e przepisy
art. 251—254 obowiàzujà nie d∏u˝ej ni˝
przez 10 lat od dnia jej wejÊcia w ˝ycie.”;
14) art. 64 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który stanowi:
„Art. 64. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem
przepisu art. 58, który wchodzi w ˝ycie po
up∏ywie 4 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
15) art. 30 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 106, poz. 679), który stanowi:
„Art. 30. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r., z tym ˝e:
1) przepisy art. 24e ustawy, o której mowa
w art. 19, wchodzà w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia,
2) przepisy art. 24f—24h ustawy, o której
mowa w art. 19, majà zastosowanie do
radnych rad gmin kadencji nast´pujàcych po kadencji, w czasie której niniejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie,
3) przepisy art. 35a ustawy, o której mowa
w art. 23, wchodzà w ˝ycie z pierwszym
dniem kadencji Sejmu i Senatu nast´pujàcej po kadencji rozpocz´tej w dniu
19 wrzeÊnia 1993 r.,
4) przepisy art. 11 ustawy, o której mowa
w art. 25, stosuje si´ nadal do radnych
rad gmin kadencji, w czasie której niniejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;
16) art. 6 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 117, poz. 752), które stanowià:

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.”;
18) art. 6 i 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie
ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124,
poz. 782), które stanowià:
„Art. 6. 1. Przepisy art. 711 § 2 i 4 ustawy, o której
mowa w art. 1, majà zastosowanie do s´dziów i odpowiednio do prokuratorów,
którzy uzyskali prawo do emerytury lub
renty przed dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, je˝eli prawo to nabyli zajmujàc stanowisko s´dziego lub prokuratora. Przy ustalaniu wysokoÊci uposa˝enia uwzgl´dnia si´ wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za wys∏ug´
lat, które pobiera∏by s´dzia lub prokurator w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy.
2. Przepisy art. 782 ustawy, o której mowa
w art. 1, majà zastosowanie równie˝ do
osób, które przed dniem wejÊcia w ˝ycie
niniejszej ustawy, wskutek Êmierci s´dziego lub prokuratora, pobiera∏y rent´
rodzinnà.
3. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Ministrem Pracy i Polityki Socjalnej,
w drodze rozporzàdzenia, okreÊli szczegó∏owe zasady i tryb wyp∏at uposa˝eƒ
i uposa˝eƒ rodzinnych emerytowanym
s´dziom i prokuratorom oraz cz∏onkom
ich rodzin w miejsce Êwiadczeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego.”
„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika 1997 r., z wyjàtkiem:
1) przepisów art. 711, art. 78—782 ustawy,
o której mowa w art. 1, oraz art. 6 ust. 1
i 2 niniejszej ustawy, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.,
2) przepisów art. 712 ustawy, o której mowa w art. 1, i art. 62b ustawy, o której
mowa w art. 3, oraz przepisu art. 6 ust. 3
niniejszej ustawy, które wchodzà w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia.”;
19) art. 131 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083), który stanowi:
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„Art. 131. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.”;
20) art. 5, 8, 10 i 11 ustawy z dnia 17 grudnia 1997 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 1998 r. Nr 98, poz. 607), które stanowià:
„Art. 5. S´dziowie i prokuratorzy w stanie spoczynku oraz cz∏onkowie ich rodzin korzystajà
z prawa do Êwiadczeƒ opieki zdrowotnej
w zakresie i na zasadach okreÊlonych
w przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym
pracowników i ich rodzin.”
„Art. 8. 1. S´dziowie w stanie spoczynku i prokuratorzy w stanie spoczynku, którzy pe∏nili
s∏u˝b´ lub pracowali w organach albo
komórkach organizacyjnych wymienionych w art. 7 ust. 1 pkt 1—4 lub z∏o˝yli
fa∏szywe oÊwiadczenia dotyczàce pracy,
s∏u˝by lub wspó∏pracy z organami, o których mowa w art. 2 ustawy o ujawnieniu
pracy lub s∏u˝by w organach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub wspó∏pracy z nimi
w latach 1944—1990 osób pe∏niàcych
funkcje publiczne, tracà prawo do stanu
spoczynku i uposa˝enia w stanie spoczynku.
2. Cz∏onkowie rodzin s´dziów i prokuratorów, okreÊlonych w ust. 1, tracà prawo
do uposa˝enia rodzinnego.
3. OkolicznoÊci, o których mowa w ust. 1,
stwierdza si´ w trybie okreÊlonym
w art. 7 ust. 4 i 5. Utrata uprawnieƒ nast´puje z dniem wydania decyzji.
4. Przepisy art. 7 ust. 6 i 7 stosuje si´ do s´dziów i prokuratorów w stanie spoczynku, którzy nie z∏o˝yli w okresie s∏u˝by
oÊwiadczeƒ, o których mowa w art. 1
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 7 ust. 1
pkt 6.”
„Art. 10. S´dziowie i prokuratorzy, którzy przed
dniem 17 paêdziernika 1997 r. otrzymali
od Krajowej Rady Sàdownictwa i odpowiednio od Prokuratora Generalnego
zgod´ na dalsze zajmowanie stanowiska
pomimo ukoƒczenia 65 roku ˝ycia, zachowujà prawo do zajmowania tego stanowiska do koƒca terminu okreÊlonego w tej
zgodzie.
Art. 11. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem przepisu
art. 1 pkt 1, który wchodzi w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.”;
21) art. 73 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie
Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155,
poz. 1016), który stanowi:
„Art. 73. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
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22) art. 2—4 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123),
które stanowià:
„Art. 2. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy utworzone na podstawie przepisów dotychczasowych prokuratury wojewódzkie
stajà si´ prokuraturami okr´gowymi,
a oÊrodki zamiejscowe prokuratur wojewódzkich stajà si´ oÊrodkami zamiejscowymi odpowiednich prokuratur okr´gowych.
2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prokuratorzy wojewódzcy i ich zast´pcy stajà si´
odpowiednio prokuratorami okr´gowymi i zast´pcami prokuratorów okr´gowych.
3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prokuratorzy prokuratur wojewódzkich stajà si´
prokuratorami odpowiednich prokuratur
okr´gowych, a prokuratorzy prokuratur
wojewódzkich w stanie spoczynku stajà
si´ prokuratorami prokuratur okr´gowych w stanie spoczynku.
4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy delegaci prokuratorów prokuratur wojewódzkich stajà si´ delegatami prokuratorów
odpowiednich prokuratur okr´gowych.
5. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏onkowie kolegiów prokuratur wojewódzkich
stajà si´ cz∏onkami kolegiów odpowiednich prokuratur okr´gowych.
Art. 3. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o prokuraturze wojewódzkiej, prokuratorze wojewódzkim, prokuratorach
prokuratury wojewódzkiej, kolegium prokuratury wojewódzkiej lub zebraniu prokuratorów prokuratury wojewódzkiej, nale˝y
przez to rozumieç odpowiednio prokuratur´ okr´gowà, prokuratora okr´gowego,
prokuratorów prokuratury okr´gowej, kolegium prokuratury okr´gowej i zebranie
prokuratorów prokuratury okr´gowej.
Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia
1999 r.”;
23) art. 21—23 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125), które stanowià:
„Art. 21. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy osoby
zatrudnione na podstawie dotychczasowych przepisów jako pracownicy administracyjni przez okres co najmniej
roku w sàdach lub jednostkach organizacyjnych prokuratury stajà si´ urz´dnikami w rozumieniu ustawy.
2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy osoby
zatrudnione w sàdach lub jednostkach
organizacyjnych prokuratury na stanowiskach pomocniczych, technicznych,
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robotniczych i obs∏ugi oraz pracownicy
administracyjni zatrudnieni przez okres
krótszy ni˝ rok stajà si´ innymi pracownikami w rozumieniu ustawy.
Art. 22. Stosunki pracy nawiàzane przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy na podstawie mianowania pozostajà w mocy i mogà byç
zmieniane i rozwiàzywane na zasadach
okreÊlonych w ustawie o pracownikach
urz´dów paƒstwowych.
Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏oszenia.”;
24) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego
w razie choroby i macierzyƒstwa (Dz. U. Nr 60,
poz. 636), który stanowi:
„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊnia 1999 r., z tym ˝e:
1) art. 54, 56, 59, 79 i 83 wchodzà w ˝ycie
po up∏ywie 14 dni od dnia og∏oszenia,
2) art. 80 wchodzi w ˝ycie z dniem 1 listopada 1999 r.”;
25) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:
„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2000 r.”;
26) art. 4—7 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), które stanowià:
„Art. 4. 1. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy
komisje dyscyplinarne stajà si´ sàdami
dyscyplinarnymi w rozumieniu niniejszej ustawy.
2. Kadencja sàdów dyscyplinarnych, o których mowa w ust. 1, trwa do koƒca, ustalonej na podstawie przepisów dotychczasowych, kadencji komisji dyscyplinarnych istniejàcych w dniu wejÊcia
ustawy w ˝ycie.
Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw niezakoƒczonych w dniu wejÊcia jej w ˝ycie
orzeczeniami komisji dyscyplinarnych, wydanymi w drugiej instancji.
Art. 6. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy sà skuteczne, je˝eli dokonano ich z zachowaniem przepisów dotychczasowych.
Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;
27) art. 76 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kry-
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minalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189), który stanowi:
„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;
28) art. 206, 207 i 212 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U.
Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787), które stanowià:
„Art. 206. § 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy prokuratorzy powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury otrzymujà stawk´ podstawowà wynagrodzenia zasadniczego przys∏ugujàcà
na zajmowanym stanowisku oraz
dodatek za d∏ugoletnià prac´ wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 62
ust. 1g ustawy, o której mowa
w art. 185 zdanie wst´pne.
§ 2. Z dniem 1 stycznia 2003 r. prokuratorzy, którzy przepracowali na zajmowanym stanowisku co najmniej siedem lat, otrzymujà stawk´ pierwszà
awansowà wynagrodzenia zasadniczego.
§ 3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. prokuratorzy, którzy przepracowali na danym
stanowisku prokuratorskim co najmniej czternaÊcie lat, otrzymujà drugà stawk´ awansowà wynagrodzenia zasadniczego.
§ 4. Prokuratorowi, który na podstawie
§ 2 otrzyma∏ stawk´ pierwszà awansowà wynagrodzenia zasadniczego,
a z dniem 1 stycznia 2004 r. nie spe∏nia∏ warunku, o którym mowa w § 3,
do okresu wymaganego zgodnie
z art. 62 ust. 1d ustawy, o której mowa w art. 185 zdanie wst´pne, dla
uzyskania stawki drugiej awansowej
wynagrodzenia zasadniczego, zalicza si´ pe∏ny okres pracy powy˝ej
siedmiu lat na zajmowanym stanowisku prokuratorskim.
§ 5. Przepisy § 1—3 stosuje si´ przy obliczaniu wysokoÊci wynagrodzenia
prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
dla potrzeb ustalania uposa˝enia
prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
wed∏ug zasad okreÊlonych w art. 116
ust. 2 ustawy, o której mowa
w art. 185 zdanie wst´pne.
§ 6. Przepisy art. 200 stosuje si´ odpowiednio do prokuratorów, by∏ych
prokuratorów, uposa˝enia prokuratorów w stanie spoczynku i do uposa˝enia rodzinnego po zmar∏ych
prokuratorach albo prokuratorach
w stanie spoczynku.
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§ 7. Przepis art. 201 § 4 stosuje si´ do
aplikacji prokuratorskiej oraz do asesury prokuratorskiej.

1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178,
art. 193 i art. 195 pkt 2, które wchodzà
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,

Art. 207. § 1. S´dziowie, którzy na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskali
zgod´ Krajowej Rady Sàdownictwa
na dalsze zajmowanie stanowiska
pomimo ukoƒczenia 65 roku ˝ycia,
przechodzà w stan spoczynku z up∏ywem okresu, na który Krajowa Rada
Sàdownictwa wyrazi∏a zgod´.

2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4,
art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2003 r.”;

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do prokuratorów, którzy uzyskali
zgod´ Prokuratora Generalnego na
dalsze zajmowanie stanowiska.
§ 3. W sprawach dotyczàcych wyra˝enia
zgody, o której mowa w § 1 i 2, niezakoƒczonych w chwili wejÊcia w ˝ycie ustawy, przepis art. 69 § 3 zdanie
drugie stosuje si´.”

29) art. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. zmieniajàcej ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ o prokuraturze oraz ustaw´ o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787), które stanowià:
„Art. 4. Od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. art. 96 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz art. 58 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze nie stosuje si´.
Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grudnia
2001 r.”

„Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r., z wyjàtkiem:

Minister SprawiedliwoÊci: B. Piwnik

Za∏àcznik do obwieszczenia Ministra
SprawiedliwoÊci z dnia 5 lutego 2002 r.
(poz. 206)

USTAWA
z dnia 20 czerwca 1985 r.
o prokuraturze.
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
Art. 1. 1.1) Prokuratur´ stanowià Prokurator Generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych
i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
oraz prokuratorzy Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.
———————
1) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
15 maja 1993 r. o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sàdów
powszechnych, o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym,
o Trybunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa i o powo∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47,
poz. 213), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 9 wrzeÊnia 1993 r.,
oraz ze zmianà wprowadzonà przez art. 59 pkt 1 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
19 stycznia 1999 r.

2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem
prokuratury. Funkcj´ Prokuratora Generalnego sprawuje Minister SprawiedliwoÊci.
Art. 2. Zadaniem prokuratury jest strze˝enie praworzàdnoÊci oraz czuwanie nad Êciganiem przest´pstw.
Art. 3. 1. Zadania okreÊlone w art. 2 Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonujà przez:
1) prowadzenie lub nadzorowanie post´powania
przygotowawczego w sprawach karnych oraz sprawowanie funkcji oskar˝yciela publicznego przed
sàdami,
2)2) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywilnych oraz sk∏adanie wniosków i udzia∏ w post´———————
2) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. a) ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy o prokuraturze
(Dz. U. Nr 162, poz. 1123), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1999 r.
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powaniu sàdowym w sprawach cywilnych, ze stosunku pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, je˝eli tego
wymaga ochrona praworzàdnoÊci, interesu spo∏ecznego, w∏asnoÊci lub praw obywateli,

Art. 6.7) 1. Prokuratorami powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury sà prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, okr´gowych8)
i rejonowych.

3) podejmowanie Êrodków przewidzianych prawem,
zmierzajàcych do prawid∏owego i jednolitego stosowania prawa w post´powaniu sàdowym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz w innych post´powaniach,

2. Prokuratorami wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury sà prokuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okr´gowych i wojskowych prokuratur garnizonowych.

4)3) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postanowieƒ o tymczasowym aresztowaniu oraz innych
decyzji o pozbawieniu wolnoÊci,
5) prowadzenie badaƒ w zakresie problematyki przest´pczoÊci oraz jej zwalczania i zapobiegania,
6) zaskar˝anie do sàdu niezgodnych z prawem decyzji
administracyjnych oraz udzia∏ w post´powaniu sàdowym w sprawach zgodnoÊci z prawem takich
decyzji,
7) koordynowanie dzia∏alnoÊci w zakresie Êcigania
przest´pstw, prowadzonej przez inne organy paƒstwowe,
8) wspó∏dzia∏anie z organami paƒstwowymi, paƒstwowymi jednostkami organizacyjnymi i organizacjami spo∏ecznymi w zapobieganiu przest´pczoÊci i innym naruszeniom prawa,

3.9) Prokuratorami Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu sà prokuratorzy G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pami´ci Narodowej oraz prokuratorzy oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pami´ci Narodowej.
Art. 7. Prokurator jest obowiàzany do podejmowania
dzia∏aƒ okreÊlonych w ustawach, kierujàc si´ zasadà bezstronnoÊci i równego traktowania wszystkich obywateli.
Art. 8.10) 1. Prokurator przy wykonywaniu czynnoÊci okreÊlonych w ustawach jest niezale˝ny, z zastrze˝eniem przepisów ust. 2—5.

okreÊlonych

2. Prokurator jest obowiàzany wykonywaç zarzàdzenia, wytyczne i polecenia prze∏o˝onego prokuratora. Polecenie dotyczàce treÊci czynnoÊci procesowej
prokurator prze∏o˝ony wydaje na piÊmie, a na ˝àdanie
prokuratora — wraz z uzasadnieniem. W razie przeszkody w dor´czeniu polecenia w formie pisemnej dopuszczalne jest przekazanie polecenia ustnie, z tym ˝e
prze∏o˝ony jest obowiàzany niezw∏ocznie potwierdziç
je na piÊmie.

2. W sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏ania sàdów wojskowych oraz innych organów wojskowych
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wykonujà prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

3. Je˝eli prokurator nie zgadza si´ z poleceniem,
mo˝e ˝àdaç zmiany polecenia lub wy∏àczenia go od
wykonania czynnoÊci albo od udzia∏u w sprawie. O wy∏àczeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpoÊrednio prze∏o˝ony nad prokuratorem, który wyda∏ polecenie, chyba ˝e wyda∏ je Prokurator Generalny.

8a)4) wspó∏prac´ z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawowych,
9) opiniowanie projektów aktów normatywnych,
10) podejmowanie
w ustawach.

innych

czynnoÊci

Art. 4. (skreÊlony).5)
Art. 5.6) Je˝eli uchwa∏a organu samorzàdu terytorialnego albo rozporzàdzenie wojewody sà niezgodne
z prawem, prokurator zwraca si´ do organu, który je
wyda∏, o ich zmian´ lub uchylenie albo kieruje wniosek
o ich uchylenie do w∏aÊciwego organu nadzoru; w wypadku uchwa∏y organu samorzàdu terytorialnego prokurator mo˝e tak˝e wystàpiç o stwierdzenie jej niewa˝noÊci do sàdu administracyjnego.
———————
3) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
4) Dodany przez art. 49 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji kryminalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189), która wchodzi w ˝ycie
z dniem 6 kwietnia 2002 r.
5) Przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza oraz ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 2.

4. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, prokurator
zg∏asza na piÊmie wraz z uzasadnieniem prze∏o˝onemu, który wyda∏ polecenie.
5. Polecenie dotyczàce treÊci czynnoÊci procesowej, wydane przez prokuratora prze∏o˝onego innego
ni˝ prokurator bezpoÊrednio prze∏o˝ony, nie mo˝e
obejmowaç sposobu zakoƒczenia post´powania przygotowawczego i post´powania przed sàdem.
———————
7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
10 maja 1996 r. o zmianie ustaw o prokuraturze, o Sàdzie
Najwy˝szym, o Trybunale Konstytucyjnym oraz ustawy —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 8 sierpnia 1996 r.
8) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
9) Dodany przez art. 59 pkt 2 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako druga.
10) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której
mowa w przypisie 7.

Dziennik Ustaw Nr 21

— 1321 —

6. W przypadku gdy w post´powaniu sàdowym
ujawnià si´ nowe okolicznoÊci, prokurator samodzielnie podejmuje decyzje zwiàzane z dalszym tokiem tego
post´powania.
7. Prokurator prze∏o˝ony w razie stwierdzenia oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy wytyka,
niezale˝nie od innych uprawnieƒ, w∏aÊciwemu prokuratorowi uchybienie, po uprzednim za˝àdaniu — w razie potrzeby — wyjaÊnieƒ. Stwierdzenie i wytkni´cie
uchybienia nie wp∏ywa na rozstrzygni´cie sprawy.
8. W razie stwierdzenia oczywistej i ra˝àcej obrazy
przepisów prawa, prokurator prze∏o˝ony jest obowiàzany ˝àdaç wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego
przeciwko prokuratorowi, który obrazy si´ dopuÊci∏.
Art. 9. 1.11) Organy samorzàdu terytorialnego oraz
organy administracji rzàdowej, a tak˝e inne paƒstwowe
jednostki organizacyjne, spó∏dzielnie i ich zwiàzki, organizacje zawodowe, samorzàdowe i inne organizacje
spo∏eczne udzielajà Prokuratorowi Generalnemu i podleg∏ym mu prokuratorom pomocy w realizacji ich zadaƒ.
2.12) Prokurator okr´gowy lub rejonowy, z w∏asnej
inicjatywy bàdê na wniosek jednostek organów samorzàdu terytorialnego albo w∏aÊciwego wojewody,
przedk∏ada im informacj´ o stanie przest´pczoÊci i jej
zwalczaniu w województwie, powiecie lub gminie
(mieÊcie, dzielnicy).
Rozdzia∏ 2
Organizacja prokuratury
Art. 10. 1.13) Prokurator Generalny:
1) kieruje dzia∏alnoÊcià prokuratury osobiÊcie bàdê
przez zast´pców Prokuratora Generalnego,
2) wydaje zarzàdzenia, wytyczne i polecenia.
2. Prokurator Generalny mo˝e przedsi´braç wszelkie czynnoÊci nale˝àce do zakresu dzia∏ania prokuratury lub zlecaç ich wykonanie podleg∏ym mu prokuratorom, chyba ˝e ustawa zastrzega okreÊlonà czynnoÊç
wy∏àcznie jego w∏aÊciwoÊci.
3. Prokurator prze∏o˝ony mo˝e zlecaç podleg∏ym
prokuratorom wykonanie czynnoÊci nale˝àcych do jego zakresu dzia∏ania, chyba ˝e ustawa zastrzega okreÊlonà czynnoÊç wy∏àcznie jego w∏aÊciwoÊci, oraz przejmowaç czynnoÊci prokuratorów podleg∏ych.
Art. 11.14) 1. Prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury powo∏uje Prokurator
———————
11) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
12) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
14) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której
mowa w przypisie 7. Oznaczenie ust. 1 nadane przez
art. 185 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r.
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Generalny, a prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury — Prokurator Generalny na
wniosek Ministra Obrony Narodowej.
2.15) Kandydat na stanowisko prokuratora przedk∏ada informacj´ z Krajowego Rejestru Karnego, dotyczàcà jego osoby, i zaÊwiadczenie stwierdzajàce, ˝e jest
zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nienia obowiàzków prokuratora. Wydanie zaÊwiadczenia oraz badanie kandydatów na stanowiska prokuratorów odbywa si´ na zasadach dotyczàcych kandydatów na urzàd
s´dziego.
Art. 12. 1.16) Prokuratora Krajowego jako zast´pc´
Prokuratora Generalnego oraz innych zast´pców Prokuratora Generalnego powo∏uje, spoÊród prokuratorów Prokuratury Krajowej, i odwo∏uje z tych stanowisk
— Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego.
2. Jednym z zast´pców Prokuratora Generalnego
jest Naczelny Prokurator Wojskowy, którego powo∏uje
i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, na wniosek Prokuratora Generalnego zg∏oszony w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Naczelny Prokurator Wojskowy kieruje w zast´pstwie Prokuratora Generalnego
dzia∏alnoÊcià wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury.
Art. 13. 1. (skreÊlony).17)
2.18) Do pe∏nienia funkcji prokuratora apelacyjnego, okr´gowego8) i prokuratora rejonowego, a tak˝e do
pe∏nienia pozosta∏ych funkcji w prokuraturze, z zastrze˝eniem ust. 3 i 4 oraz art. 111, powo∏uje spoÊród prokuratorów i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Prokurator Generalny.
3.19) Zast´pców Naczelnego Prokuratora Wojskowego i wojskowych prokuratorów okr´gowych powo∏uje i odwo∏uje Prokurator Generalny w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej. Do pe∏nienia pozosta∏ych funkcji w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury powo∏uje, spoÊród prokuratorów,
i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
4.20) Prokurator Generalny mo˝e okreÊliç funkcje
w prokuraturach apelacyjnych, okr´gowych8) i rejonowych, na które powo∏uje prokuratorów i odwo∏uje
z pe∏nienia tych funkcji prokurator apelacyjny.
———————
15) Dodany przez art. 185 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2001 r.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której
mowa w przypisie 7.
17) Przez art. 2 pkt 8 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 1
jako pierwsza.
18) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 8 lit. b) ustawy
wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
19) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której
mowa w przypisie 7.
20) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 8 lit. c) ustawy
wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
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Art. 14. 1.21) Prokuratorem mo˝e byç powo∏any ten,
kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pe∏ni
praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzyska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Polsce,
4) jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nienia obowiàzków prokuratora,
5) ukoƒczy∏ 26 lat,
6) z∏o˝y∏ egzamin prokuratorski lub s´dziowski,
7) pracowa∏ w charakterze asesora prokuratorskiego
lub sàdowego co najmniej rok albo odby∏ w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
okres s∏u˝by przewidziany w przepisach o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.
2. Na prokuratora w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury mo˝e byç powo∏any tylko oficer zawodowy lub oficer s∏u˝by okresowej.
3.22) Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7,
nie dotyczà:
1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk prawnych w polskich szko∏ach wy˝szych, w Polskiej
Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-badawczych i innych placówkach naukowych,
2) s´dziów oraz oficerów, którzy w sàdach wojskowych zajmowali stanowiska s´dziów,
3) adwokatów oraz radców prawnych, którzy wykonywali ten zawód co najmniej trzy lata.
4.23) Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie
dotyczà notariuszy.
Art. 15. (utraci∏ moc).24)
———————
21) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 2 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 15.
22) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 185 pkt 2 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 15.
23) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 185 pkt 2 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 15.
24) Utraci∏ moc z dniem 17 wrzeÊnia 1999 r. na podstawie
pkt 4 obwieszczenia Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego
z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy obowiàzujàcej
art. 4 ust. 3 ustawy o radcach prawnych, art. 30 ust. 2 ustawy o Sàdzie Najwy˝szym, art. 15 ustawy o prokuraturze,
art. 53 § 2 i art. 61 § 2 pkt 3 ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie
Administracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy —
Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz
niektórych innych ustaw oraz w cz´Êci: art. 4b ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 1221 § 4 ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych i art. 70 § 1
ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych (Dz. U.
Nr 75, poz. 853), w zwiàzku z wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.
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Art. 16. 1.25) Prokurator Generalny mo˝e odwo∏aç
prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, je˝eli prokurator, mimo dwukrotnego ukarania
przez sàd dyscyplinarny26) karà wymienionà w art. 67
ust. 1 pkt 2—4, pope∏ni∏ przewinienie s∏u˝bowe, a w tym
dopuÊci∏ si´ oczywistej obrazy przepisów prawa lub
uchybi∏ godnoÊci urz´du prokuratorskiego; przed podj´ciem decyzji Prokurator Generalny wys∏uchuje wyjaÊnieƒ prokuratora, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe, oraz zasi´ga odpowiednio opinii zebrania prokuratorów Prokuratury Krajowej albo opinii w∏aÊciwego zgromadzenia
prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.
2. Prokurator Generalny mo˝e odwo∏aç prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na
wniosek Ministra Obrony Narodowej w wypadkach,
gdy przepisy o s∏u˝bie wojskowej przewidujà zwolnienie z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
3.27) Prokurator Generalny odwo∏uje prokuratora
powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, je˝eli zrzek∏ si´ stanowiska prokuratora.
4. Stosunek s∏u˝bowy prokuratora wygasa po up∏ywie trzech miesi´cy od dor´czenia zawiadomienia
o odwo∏aniu, chyba ˝e na wniosek zainteresowanego
prokuratora okreÊlono krótszy termin.
5.28) Prawomocne orzeczenie sàdu dyscyplinarnego26) o wydaleniu ze s∏u˝by prokuratorskiej, z zastrze˝eniem art. 83 ust. 2, oraz prawomocne orzeczenie sàdu skazujàce prokuratora na kar´ dodatkowà pozbawienia praw publicznych, zakazu zajmowania stanowiska prokuratora lub na kar´ degradacji pociàga za sobà z mocy prawa utrat´ stanowiska prokuratora; stosunek s∏u˝bowy prokuratora wygasa z chwilà uprawomocnienia si´ orzeczenia.
5a.29) Stosunek s∏u˝bowy prokuratora wygasa
z dniem utraty przez niego obywatelstwa polskiego.
6. (skreÊlony).30)
Art. 16a.31) 1. Przeniesienie prokuratora na inne
miejsce s∏u˝bowe mo˝e nastàpiç tylko za jego zgodà.
———————
25) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. a) ustawy
z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 124, poz. 782), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 17 paêdziernika 1997 r.
26) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia
12 maja 2000 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy
o dyscyplinie wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 29 czerwca 2000 r.
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 25.
28) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
29) Dodany przez art. 185 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
30) Przez art. 3 pkt 1 lit. c) ustawy, o której mowa w przypisie 25.
31) Dodany przez art. 185 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
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2. Zgoda prokuratora na przeniesienie na inne
miejsce s∏u˝bowe nie jest wymagana w przypadkach:
1) zniesienia stanowiska wywo∏anego zmianà w organizacji prokuratury lub zniesienia danej jednostki
organizacyjnej prokuratury albo przeniesienia jej
siedziby,
2) przeniesienia w wyniku kary dyscyplinarnej.
3. Do przeniesienia, o którym mowa w ust. 1 i 2, stosuje si´ odpowiednio przepis art. 11 ust. 1.
Art. 17. 1.32) Powszechnymi jednostkami organizacyjnymi prokuratury sà: Prokuratura Krajowa oraz prokuratury apelacyjne, okr´gowe8) i rejonowe. Prokuratura Krajowa wchodzi w sk∏ad Ministerstwa SprawiedliwoÊci. Prokuraturà Krajowà, w zakresie okreÊlonym
przez Prokuratora Generalnego, kieruje Prokurator
Krajowy.
11.33) Prokuraturà apelacyjnà kieruje prokurator
apelacyjny. Prokurator apelacyjny jest prokuratorem
prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury apelacyjnej,
prokuratorów prokuratur okr´gowych8) oraz prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze dzia∏ania
prokuratury apelacyjnej.
2. Prokuraturà okr´gowà8) kieruje prokurator okr´gowy8). Prokurator okr´gowy8) jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury okr´gowej8) oraz
prokuratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur
rejonowych na obszarze dzia∏ania prokuratury okr´gowej8).
3. Prokuraturà rejonowà kieruje prokurator rejonowy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury rejonowej.
4.34) Prokuratur´ apelacyjnà tworzy si´ dla obszaru
w∏aÊciwoÊci co najmniej dwóch prokuratur okr´gowych. Prokuratur´ okr´gowà tworzy si´ dla obszaru
w∏aÊciwoÊci co najmniej dwóch prokuratur rejonowych. Prokuratur´ rejonowà tworzy si´ dla jednej lub
wi´kszej liczby gmin; w uzasadnionych wypadkach
mo˝e byç utworzona wi´cej ni˝ jedna prokuratura rejonowa w obr´bie tej samej gminy.
5.34) Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okr´gowe i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary w∏aÊciwoÊci.
6.34) Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, mo˝e tworzyç poza siedzibà prokuratury, a tak˝e znosiç, oÊrodki zamiejscowe prokuratur okr´gowych lub rejonowych.

———————
32) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 7.
33) Dodany przez art. 2 pkt 10 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 1 jako pierwsza.
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 6 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
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6a.35) Pracownicy zniesionego oÊrodka zamiejscowego przechodzà do prokuratury, której oÊrodek zamiejscowy zosta∏ zniesiony.
7. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e zarzàdziç wspólne prowadzenie spraw z zakresu administracji i gospodarki finansowej sàdu powszechnego i powszechnej
jednostki organizacyjnej prokuratury przez w∏aÊciwy
sàd powszechny, je˝eli obie jednostki majà siedzib´
w tej samej miejscowoÊci.
8.36) Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi
prokuratury sà: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojskowe prokuratury okr´gowe oraz wojskowe prokuratury garnizonowe. W miar´ potrzeby mogà byç tworzone inne rodzaje wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
9. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci tworzy i znosi wojskowe
jednostki organizacyjne prokuratury oraz ustala ich siedziby i terytorialny zakres dzia∏ania.
Art. 17a.37) 1. Do budynków jednostek organizacyjnych prokuratury nie wolno wnosiç broni ani amunicji,
a tak˝e materia∏ów wybuchowych i innych Êrodków
niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonujàcych
w tych budynkach obowiàzki s∏u˝bowe wymagajàce
posiadania broni.
2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio prokurator
okr´gowy mo˝e zarzàdziç stosowanie Êrodków zapewniajàcych bezpieczeƒstwo w budynkach podlegajàcych mu jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
zapobiegajàcych naruszaniu zakazu, o którym mowa
w ust. 1. W takim przypadku do ochrony tych budynków oraz osób w nich przebywajàcych stosuje si´ przepisy o ochronie osób i mienia.
Art. 18. 1. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, ustala regulamin okreÊlajàcy tryb wewn´trznego urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury.
2. Minister SprawiedliwoÊci okreÊla wewn´trznà
organizacj´ powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury oraz zakres dzia∏ania sekretariatów i innych dzia∏ów administracji.
3.38) Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej ustala, w drodze rozporzàdzenia, regulamin okreÊlajàcy tryb wewn´trznego urz´dowania wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz wewn´trznà organizacj´ tych jednostek.
———————
35) Dodany przez art. 1 pkt 6 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 2.
36) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 7.
37) Dodany przez art. 185 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 68 pkt 1 ustawy z dnia
21 sierpnia 1997 r. — Prawo o ustroju sàdów wojskowych
(Dz. U. Nr 117, poz. 753), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.
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4.39) Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla strój urz´dowy prokuratorów bioràcych udzia∏ w rozprawach sàdowych, uwzgl´dniajàc
charakter uroczysty stroju, odpowiedni do powagi sàdu i utrwalonej tradycji.

3. Posiedzenia kolegium prokuratury apelacyjnej
zwo∏uje prokurator apelacyjny z w∏asnej inicjatywy lub
na wniosek jednej trzeciej liczby cz∏onków kolegium.

Art. 19.40) 1. W prokuraturze apelacyjnej dzia∏a
zgromadzenie prokuratorów, które sk∏ada si´ z prokuratorów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokuratorów prokuratur okr´gowych8) i rejonowych dzia∏ajàcych na obszarze w∏aÊciwoÊci prokuratury apelacyjnej. Delegatów prokuratorów prokuratur okr´gowych8) i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokuratorów prokuratury apelacyjnej, wybierajà na okres
dwóch lat, po po∏owie, zebrania prokuratorów prokuratur okr´gowych8) i zebrania prokuratorów prokuratur
rejonowych; Minister SprawiedliwoÊci ustala regulamin wyboru delegatów.

1) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustracji
prokuratur,

2. Przewodniczàcym zgromadzenia prokuratorów
jest prokurator apelacyjny.
3. Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów zwo∏uje prokurator apelacyjny z inicjatywy w∏asnej lub Prokuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyjnej albo jednej piàtej liczby cz∏onków zgromadzenia.
Art. 20.40) Zgromadzenie prokuratorów:
1) wys∏uchuje informacji prokuratora apelacyjnego
o dzia∏alnoÊci prokuratur i pracy prokuratorów oraz
wyra˝a opini´ w tym zakresie,
2) ustala liczb´ i wybiera dwie trzecie liczby cz∏onków
kolegium prokuratury apelacyjnej,
3) wybiera przedstawiciela do Rady Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym,
4) wybiera cz∏onków sàdów dyscyplinarnych26),
5) rozpatruje sprawozdania z dzia∏alnoÊci kolegiów
prokuratury apelacyjnej,
6) wyra˝a opinie o kandydatach na prokuratora apelacyjnego, prokuratorów okr´gowych8) i prokuratorów rejonowych,
7) wyra˝a opinie w innych sprawach przedstawionych
przez prokuratora apelacyjnego lub kolegium prokuratury apelacyjnej.
21.40)

Art.
1. Kolegium prokuratury apelacyjnej
sk∏ada si´ z czterech do dziesi´ciu cz∏onków, wybieranych w dwóch trzecich przez zgromadzenie prokuratorów, a w jednej trzeciej powo∏anych przez prokuratora
apelacyjnego spoÊród prokuratorów. Przewodniczàcym kolegium prokuratury apelacyjnej jest prokurator
apelacyjny.
2. Kadencja kolegium prokuratury apelacyjnej trwa
dwa lata.
———————
39) Dodany przez art. 1 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 11 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.

Art. 22.40) Kolegium prokuratury apelacyjnej:

2)41) wyra˝a opini´ o kandydatach na prokuratorów
prokuratury apelacyjnej i okr´gowej8),
3)41) wyra˝a opini´ w przedmiocie odwo∏ania prokuratora prokuratury apelacyjnej i okr´gowej8),
4) wyra˝a opini´ w innych sprawach przedstawionych
przez prokuratora apelacyjnego.
Art. 22a.42) 1. Kolegium prokuratury okr´gowej8)
sk∏ada si´ z czterech do dziesi´ciu cz∏onków wybieranych w dwóch trzecich przez zebranie prokuratorów
prokuratury okr´gowej8) oraz delegatów prokuratorów
prokuratur rejonowych, a w jednej trzeciej powo∏anych
przez prokuratora okr´gowego8) spoÊród podleg∏ych
mu prokuratorów. Przewodniczàcym kolegium prokuratury okr´gowej8) jest prokurator okr´gowy8).
2. Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru
delegatów, o których mowa w ust. 1.
3. Kadencja kolegium prokuratury okr´gowej8)
trwa dwa lata.
4. Posiedzenie kolegium prokuratury okr´gowej8)
zwo∏uje prokurator okr´gowy8) z w∏asnej inicjatywy
lub na wniosek jednej trzeciej liczby cz∏onków kolegium.
Art. 22b.42) Kolegium prokuratury okr´gowej8):
1) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustracji
prokuratur,
2) wyra˝a opini´ o kandydatach na asesorów prokuratorskich oraz prokuratorów prokuratur rejonowych,
3) wyra˝a opini´ w przedmiocie odwo∏ania prokuratora prokuratury rejonowej,
4) wyra˝a opini´ w innych sprawach przedstawionych
przez prokuratora okr´gowego8).
Art. 23.40) 1.43) Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym sk∏ada si´ z: trzech przedstawicieli wybranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej, przedstawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, przed———————
41) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której
mowa w przypisie 7.
42) Dodany przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 7.
43) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 7, oraz ze zmianà wprowadzonà
przez art. 59 pkt 3 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako
druga.
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stawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawicieli wybranych przez zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych — po jednym z ka˝dej prokuratury apelacyjnej — oraz trzech prokuratorów powo∏anych przez Prokuratora Generalnego. Wybory prokuratorów na zebraniach odbywajà si´ wed∏ug regulaminów uchwalonych przez te zebrania. Przewodniczàcym
Rady jest Prokurator Generalny.
2. Kadencja Rady trwa dwa lata.
3. Posiedzenia Rady zwo∏uje Prokurator Generalny
z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek jednej trzeciej liczby cz∏onków Rady.
4. Rada dzia∏a na podstawie uchwalonego przez
siebie regulaminu.
Art. 24.40) 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze
Generalnym wyra˝a opini´ w sprawach podejmowanych z w∏asnej inicjatywy lub przedstawionych przez
Prokuratora Generalnego, a w szczególnoÊci dotyczàcych:
1) projektów wytycznych i zarzàdzeƒ Prokuratora Generalnego,
2) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kierunków szkolenia prokuratorów, asesorów i aplikantów,
3) okresowych ocen realizacji zadaƒ prokuratury,
4) kierunków dzia∏aƒ w celu doskonalenia kwalifikacji
zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy.
2.44) Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym ustala tak˝e ogólnà liczb´ cz∏onków sàdów dyscyplinarnych26) oraz wskazuje liczb´ cz∏onków sàdów
dyscyplinarnych26) wybieranych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokuratorów w prokuraturach apelacyjnych.
Rozdzia∏ 3
Dzia∏alnoÊç prokuratury
Post´powanie przygotowawcze
Art. 25. 1. Prokurator, stosownie do przepisów
ustaw, wszczyna i prowadzi post´powanie przygotowawcze albo zleca wszcz´cie lub prowadzenie takiego
post´powania innemu uprawnionemu organowi.
2. W toku post´powania przygotowawczego prokurator stosuje, w wypadkach przewidzianych w ustawach, Êrodki zapobiegawcze wobec podejrzanych.
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Art. 26. 1. Prokurator sprawuje nadzór nad post´powaniem przygotowawczym prowadzonym przez
uprawniony do tego inny organ. Zarzàdzenia prokuratora w post´powaniu przygotowawczym sà wià˝àce.
2. W razie niewykonania zarzàdzenia, o którym mowa w ust. 1, na ˝àdanie prokuratora, prze∏o˝ony winnego funkcjonariusza wszczyna przeciwko niemu post´powanie s∏u˝bowe lub dyscyplinarne.
Art. 27. 1. W razie gdy post´powanie przygotowawcze ujawni istnienie okolicznoÊci sprzyjajàcych
pope∏nianiu przest´pstw lub utrudniajàcych ich ujawnianie, prokurator kieruje wystàpienie do odpowiedniego organu.
2. W wystàpieniu prokurator mo˝e ˝àdaç równie˝
przeprowadzenia kontroli, a tak˝e wszcz´cia przeciwko
winnym post´powania w przedmiocie odpowiedzialnoÊci dyscyplinarnej, s∏u˝bowej, materialnej lub innej
przewidzianej w przepisach dotyczàcych stosunków
pracy.
3.46) Organ, do którego zwróci∏ si´ prokurator, jest
obowiàzany w terminie 30 dni od daty otrzymania wystàpienia zawiadomiç prokuratora o podj´tych Êrodkach lub zaj´tym stanowisku bàdê o sposobie zakoƒczenia kontroli lub post´powania.
Art. 28. 1. W razie umorzenia post´powania przygotowawczego, prokurator mo˝e, stosownie do okolicznoÊci, przes∏aç spraw´ w∏aÊciwemu organowi
w celu wszcz´cia post´powania s∏u˝bowego, dyscyplinarnego lub o wykroczenie albo w celu rozpatrzenia
sprawy przez w∏aÊciwà organizacj´ spo∏ecznà lub zawodowà.
2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
odmowy wszcz´cia post´powania przygotowawczego,
a tak˝e w razie skierowania sprawy do sàdu z aktem
oskar˝enia.
Art. 29. 1. Wytyczne Prokuratora Generalnego
w zakresie post´powania przygotowawczego sà wià˝àce dla wszystkich organów uprawnionych do prowadzenia post´powania przygotowawczego.
2.47) Wydawane przez ministrów akty normatywne
dotyczàce post´powania przygotowawczego wymagajà uprzednio uzgodnienia z Prokuratorem Generalnym,
a wydawane przez wojewod´ — uprzednio uzgodnienia z prokuratorem okr´gowym8).
3. Ministrowie nadzorujàcy organy uprawnione
do prowadzenia post´powania przygotowawczego
obowiàzani sà do przedstawiania Prokuratorowi Generalnemu corocznych informacji o dzia∏alnoÊci tych
organów w zakresie post´powania przygotowawczego.

3. (skreÊlony).45)
———————
44) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 7.
45) Przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 7.

———————
46) Dodany przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
47) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
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4.48) Wojewodowie sà obowiàzani do sk∏adania informacji, o których mowa w ust. 3, w∏aÊciwym prokuratorom okr´gowym8).
5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, sk∏adane sà do koƒca stycznia roku nast´pnego.
Art. 30. 1. Prokurator Generalny mo˝e wyst´powaç
do naczelnych i centralnych organów administracji
paƒstwowej o podj´cie Êrodków w celu usprawnienia
dzia∏alnoÊci podleg∏ych im organów w zakresie post´powania przygotowawczego.
2.49) Uprawnienia okreÊlone w ust. 1 przys∏ugujà
odpowiednio prokuratorom okr´gowym8) i rejonowym w stosunku do wojewodów oraz organów samorzàdu terytorialnego.
3. Organ, do którego zwróci∏ si´ prokurator, jest
obowiàzany w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania wystàpienia zawiadomiç prokuratora o podj´tych Êrodkach, o których mowa w ust. 1.
Art. 31. W sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏ania sàdów wojskowych uprawnienia przewidziane
w art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 przys∏ugujà równie˝ Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu oraz odpowiednio
podleg∏ym mu prokuratorom wojskowym.
Udzia∏ prokuratora w post´powaniu sàdowym
Art. 32. 1. Prokurator wykonuje czynnoÊci oskar˝yciela publicznego przed wszystkimi sàdami. Mo˝e równie˝ wykonywaç te czynnoÊci w sprawach wniesionych
do sàdu przez innych oskar˝ycieli.
2. W razie gdy wyniki post´powania sàdowego nie
potwierdzajà zarzutów oskar˝enia, prokurator odst´puje od oskar˝enia.
3. Prokurator wnosi, w wypadkach przewidzianych
w ustawach, Êrodki zaskar˝enia od orzeczeƒ sàdowych.
Art. 33. (skreÊlony).50)
Art. 34. (skreÊlony).50)
Nadzór nad wykonywaniem decyzji
o pozbawieniu wolnoÊci 51)
Art. 35.52) Prokurator sprawuje, w granicach przewidzianych ustawami, nadzór nad wykonywaniem postanowieƒ o tymczasowym aresztowaniu i decyzji
o pozbawieniu wolnoÊci.
———————
48) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 7 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 2.
49) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
50) Przez art. 2 pkt 12 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako
pierwsza.
51) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
52) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
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Art. 36. (utraci∏ moc).53)
Art. 37. (utraci∏ moc).53)
Art. 38. (skreÊlony).54)
Art. 39. 1. Prokurator Generalny przedstawia Prezydentowi wnioski w przedmiocie u∏askawienia osób
skazanych przez sàdy.
2. W odniesieniu do wniosków w przedmiocie u∏askawienia osób skazanych przez sàdy wojskowe
uprawnienie okreÊlone w ust. 1 przys∏uguje równie˝
Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu.
Badanie problematyki przest´pczoÊci
oraz dzia∏aƒ s∏u˝àcych jej zwalczaniu
i zapobieganiu
Art. 40. 1. Je˝eli wyniki badaƒ to uzasadniajà, Prokurator Generalny wyst´puje z wnioskiem do w∏aÊciwego organu o podj´cie odpowiednich Êrodków,
w tym równie˝ o wydanie lub zmian´ okreÊlonych
przepisów, w celu przeciwdzia∏ania przest´pczoÊci.
2.55) Zadania okreÊlone w ust. 1 wykonujà równie˝
prokuratorzy okr´gowi8) i rejonowi w stosunku do wojewodów i terenowych organów administracji niezespolonej oraz innych o terenowym zakresie dzia∏ania.
3. Organ, do którego zwróci∏ si´ prokurator, jest
obowiàzany, w terminie trzydziestu dni od daty otrzymania wniosku, zawiadomiç prokuratora o podj´tych
Êrodkach, o których mowa w ust. 1.
Art. 41. 1. W odniesieniu do przest´pstw nale˝àcych do zakresu dzia∏ania sàdów wojskowych czynnoÊci okreÊlone w art. 40 ust. 1 mo˝e równie˝ podejmowaç Naczelny Prokurator Wojskowy.
2.56) CzynnoÊci okreÊlone w art. 40 mogà podejmowaç, w zakresie swego dzia∏ania, równie˝ wojskowi
prokuratorzy okr´gowi i wojskowi prokuratorzy garnizonowi.
Udzia∏ prokuratora w innych post´powaniach
Art. 42. Udzia∏ prokuratora w post´powaniu cywilnym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia
oraz w innych post´powaniach okreÊlajà odr´bne ustawy.
Art. 43. 1. Je˝eli wymaga tego ochrona praworzàdnoÊci w sprawach, o których mowa w art. 42, prokurator mo˝e ˝àdaç nades∏ania lub przedstawienia akt oraz
dokumentów i pisemnych wyjaÊnieƒ, przes∏uchaç
———————
53) Na podstawie art. 257 § 2 pkt 2 lit. a) ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90,
poz. 557 i Nr 160, poz. 1083), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 1998 r.
54) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
55) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 2.
56) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 13 ustawy, o której mowa w przypisie 7.
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Êwiadków i zasi´gnàç opinii bieg∏ych, a tak˝e przeprowadziç ogl´dziny w celu wyjaÊnienia sprawy.

Art. 46. Czas pracy prokuratora jest okreÊlony wymiarem jego zadaƒ.

2. Do czynnoÊci wymienionych w ust. 1 stosuje si´
odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania administracyjnego.

Art. 46a.60) 1. Prokurator otrzymuje legitymacj´
s∏u˝bowà, wymieniajàcà zajmowane przez niego stanowisko s∏u˝bowe.

Rozdzia∏ 4

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do prokuratora w stanie spoczynku.

Prokuratorzy
Obowiàzki i prawa
Art. 44. 1. Prokurator jest obowiàzany post´powaç
zgodnie ze Êlubowaniem prokuratorskim oraz stale
podnosiç kwalifikacje zawodowe.
2. Prokurator powinien w s∏u˝bie i poza s∏u˝bà
strzec powagi sprawowanego urz´du i unikaç wszystkiego, co mog∏oby przynieÊç ujm´ godnoÊci prokuratora lub os∏abiaç zaufanie do jego bezstronnoÊci.
3.57)

W okresie zajmowania stanowiska prokurator
nie mo˝e nale˝eç do partii politycznej ani braç udzia∏u
w ˝adnej dzia∏alnoÊci politycznej.
4.58) Prokuratorowi ubiegajàcemu si´ o mandat pos∏a albo senatora, albo radnego udziela si´ urlopu bezp∏atnego na czas kampanii wyborczej.
Art. 45. 1. Stosunek s∏u˝bowy prokuratora nawiàzuje si´ z chwilà dor´czenia zawiadomienia o powo∏aniu.
2. Prokurator powinien zg∏osiç si´ w celu obj´cia
stanowiska w ciàgu czternastu dni od otrzymania zawiadomienia o powo∏aniu, je˝eli nie oznaczono innego
terminu.
3. W razie nieusprawiedliwionego nieobj´cia stanowiska w terminie okreÊlonym w ust. 2, powo∏anie traci
moc; okolicznoÊç t´ stwierdza Prokurator Generalny.
4.59) Przy powo∏aniu prokurator sk∏ada Êlubowanie
wobec Prokuratora Generalnego wed∏ug nast´pujàcej
roty:
„Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzonym mi stanowisku prokuratora s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Polskiej, staç na stra˝y prawa i strzec praworzàdnoÊci,
obowiàzki mojego urz´du wype∏niaç sumiennie, dochowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, a w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç na koƒcu
zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg.”
Prokurator powo∏any na kolejne stanowisko prokuratorskie Êlubowania nie sk∏ada.
———————
57) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 54 pkt 1 ustawy z dnia
27 czerwca 1997 r. o partiach politycznych (Dz. U. Nr 98,
poz. 604), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 19 wrzeÊnia 1997 r.
58) Dodany przez art. 54 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 57, oraz w brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 6
ustawy, o której mowa w przypisie 15.
59) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 7 ustawy, o której mowa w przypisie 15.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze zarzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej prokuratora.
Art. 47. 1. ˚àdania, przedstawienia i za˝alenia
w sprawach zwiàzanych ze swoim stanowiskiem prokurator mo˝e wnosiç tylko w drodze s∏u˝bowej. W takich sprawach prokurator nie mo˝e zwracaç si´ do instytucji i osób postronnych ani podawaç tych spraw do
wiadomoÊci publicznej.
2. W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy prokuratorowi przys∏uguje droga sàdowa.
3. Prokurator powinien niezw∏ocznie zawiadomiç
prze∏o˝onego o toczàcym si´ post´powaniu sàdowym,
w którym wyst´puje w charakterze strony lub uczestnika post´powania.
Art. 48. 1. Prokurator jest obowiàzany zachowaç
w tajemnicy okolicznoÊci sprawy, o których w post´powaniu przygotowawczym, a tak˝e poza jawnà rozprawà sàdowà, powzià∏ wiadomoÊç ze wzgl´du na swoje
stanowisko prokuratora.
2. Obowiàzek zachowania tajemnicy trwa tak˝e po
ustaniu stosunku s∏u˝bowego.
3. Obowiàzek zachowania tajemnicy ustaje, gdy
prokurator sk∏ada zeznania jako Êwiadek w post´powaniu przygotowawczym lub przed sàdem, chyba ˝e
ujawnienie tajemnicy zagra˝a dobru Paƒstwa albo takiemu wa˝nemu interesowi prywatnemu, który nie jest
sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwoÊci. W takich
wypadkach od obowiàzku zachowania tajemnicy mo˝e
zwolniç prokuratora Prokurator Generalny.
Art. 49.61) 1. Prokurator nie mo˝e podejmowaç dodatkowego zatrudnienia, z wyjàtkiem zatrudnienia na
stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym
lub naukowym w ∏àcznym wymiarze nieprzekraczajàcym pe∏nego wymiaru czasu pracy pracowników zatrudnionych na tych stanowiskach, je˝eli wykonywanie
tego zatrudnienia nie przeszkadza w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora.
2. Prokuratorowi nie wolno tak˝e podejmowaç innego zaj´cia ani sposobu zarobkowania, które by przeszkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora, mo———————
60) Dodany przez art. 185 pkt 8 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
61) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 9 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
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g∏o os∏abiaç zaufanie do jego bezstronnoÊci lub przynieÊç ujm´ godnoÊci urz´du prokuratora.
3. Prokurator nie mo˝e:
1) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej spó∏ki prawa handlowego,
2) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej spó∏dzielni,
3) byç cz∏onkiem zarzàdu fundacji prowadzàcej dzia∏alnoÊç gospodarczà,
4) posiadaç w spó∏ce prawa handlowego wi´cej ni˝
10% akcji lub udzia∏y przedstawiajàce wi´cej ni˝
10% kapita∏u zak∏adowego,
5) prowadziç dzia∏alnoÊci gospodarczej na w∏asny rachunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak˝e zarzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç przedstawicielem bàdê pe∏nomocnikiem w prowadzeniu takiej
dzia∏alnoÊci.
4. O zamiarze podj´cia dodatkowego zatrudnienia,
o którym mowa w ust. 1, a tak˝e o podj´ciu innego zaj´cia lub sposobu zarobkowania, prokurator prokuratury apelacyjnej oraz prokurator prokuratury okr´gowej zawiadamia w∏aÊciwego prokuratora apelacyjnego albo okr´gowego, a prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okr´gowi
— Prokuratora Generalnego. Prokurator prokuratury
rejonowej kieruje zawiadomienie, o którym mowa
w zdaniu pierwszym, do w∏aÊciwego prokuratora okr´gowego.
5. W∏aÊciwy prokurator apelacyjny albo okr´gowy
w stosunku do podleg∏ego mu prokuratora, a Prokurator Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury
Krajowej, prokuratora apelacyjnego i prokuratora
okr´gowego wydaje decyzj´ o sprzeciwie wobec zamiaru podj´cia zatrudnienia na stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szkole
wy˝szej, je˝eli uzna, ˝e b´dzie ono przeszkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora, oraz wobec podejmowania lub kontynuowania innego zaj´cia, które przeszkadza w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora albo
przynosi ujm´ godnoÊci jego urz´du lub os∏abia zaufanie do jego bezstronnoÊci.
6. Prokuratorzy Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
kierujà zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4 zdanie
pierwsze:
1) prokuratorzy oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanych dalej
„oddzia∏owymi komisjami” — do Dyrektora G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, zwanej dalej „G∏ównà Komisjà”,
2) Dyrektor G∏ównej Komisji, prokuratorzy G∏ównej
Komisji i naczelnicy oddzia∏owych komisji — do
Prokuratora Generalnego.
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7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, s∏u˝à:
1) Dyrektorowi G∏ównej Komisji — wobec prokuratorów oddzia∏owych komisji,
2) Prokuratorowi Generalnemu — wobec Dyrektora
G∏ównej Komisji, prokuratorów G∏ównej Komisji
i naczelników oddzia∏owych komisji.
Art. 49a.62) 1. 63) Prokuratorzy sà obowiàzani do z∏o˝enia oÊwiadczenia o swoim stanie majàtkowym.
OÊwiadczenie o stanie majàtkowym dotyczy majàtku
odr´bnego oraz obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà. OÊwiadczenie to powinno zawieraç w szczególnoÊci informacje o posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieruchomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach prawa handlowego, a ponadto o nabytym przez
t´ osob´ albo jej ma∏˝onka od Skarbu Paƒstwa, innej
paƒstwowej osoby prawnej, gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego mieniu, które podlega∏o zbyciu w drodze
przetargu.
2.64) OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, prokuratorzy sk∏adajà odpowiednio w∏aÊciwemu prokuratorowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi okr´gowemu lub naczelnikowi oddzia∏owej komisji, który
dokonuje analizy danych zawartych w oÊwiadczeniach
w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku.
3.64) Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Wojskowy, Dyrektor G∏ównej Komisji, prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratorzy Naczelnej Prokuratury
Wojskowej, prokuratorzy G∏ównej Komisji, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy okr´gowi oraz naczelnicy oddzia∏owych komisji oÊwiadczenie, o którym
mowa w ust. 1, sk∏adajà Prokuratorowi Generalnemu,
który dokonuje analizy danych zawartych w oÊwiadczeniach w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku.
4. OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk∏ada
si´ przed obj´ciem stanowiska, a nast´pnie co roku do
dnia 31 marca, wed∏ug stanu na dzieƒ 31 grudnia roku
poprzedniego, a tak˝e w dniu opuszczenia stanowiska
prokuratora.
5. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu o stanie majàtkowym stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e prokurator, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wyrazi∏ pisemnà
zgod´ na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnionych
wypadkach podmiot uprawniony, zgodnie z ust. 2
lub 3, do odebrania oÊwiadczenia mo˝e je ujawniç pomimo braku zgody sk∏adajàcego oÊwiadczenie.
OÊwiadczenie przechowuje si´ przez 6 lat.
Art. 49b.62) Do z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym
mowa w art. 49a ust. 1, stosuje si´ odpowiednio for———————
62) Dodany przez art. 18 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej
przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1998 r.
63) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 185 pkt 10 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 15.
64) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 10 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 15.

Dziennik Ustaw Nr 21

— 1329 —

mularz, okreÊlony przepisami wydanymi na podstawie
art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby
pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679,
z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306), dotyczàcymi oÊwiadczenia, o którym mowa w art. 10 ust. 1 tej˝e ustawy.
Art. 49c.65) Przepisy art. 49 stosuje si´ odpowiednio
do prokuratorów w stanie spoczynku.
Art. 50.66) 1. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç prokuratora do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, Ministerstwa SprawiedliwoÊci lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministrowi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzorowanej, zgodnie z kwalifikacjami prokuratora. Delegowanie na okres d∏u˝szy
ni˝ szeÊç miesi´cy w ciàgu roku mo˝e nastàpiç tylko za
zgodà prokuratora.
2. Delegowanie na okres do dwóch miesi´cy w ciàgu roku mo˝e zarzàdziç równie˝ prokurator apelacyjny
i okr´gowy.
3. Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 na
czas nieokreÊlony mo˝e byç odwo∏any z delegowania,
wzgl´dnie z niego ustàpiç, za trzymiesi´cznym uprzedzeniem.
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W okresie delegowania prokurator otrzymuje dodatek
funkcyjny okreÊlony w rozporzàdzeniu wydanym na
podstawie art. 62 ust. 2.
8. Ponadto w okresie delegowania, ze wzgl´du na
charakter pracy i zakres wykonywanych zadaƒ, prokuratorowi mo˝e byç przyznany przez Ministra SprawiedliwoÊci dodatek specjalny w kwocie nieprzekraczajàcej 40% ∏àcznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego. Dodatek przyznaje si´ na czas okreÊlony, a w indywidualnych wypadkach — tak˝e na czas
nieokreÊlony.
9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach dodatek, o którym mowa w ust. 8, mo˝e przekraczaç wysokoÊç okreÊlonà w tym˝e ust´pie.
10. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady delegowania prokuratorów do Ministerstwa SprawiedliwoÊci oraz szczegó∏owe zasady dotyczàce innych wypadków delegowania i zakres Êwiadczeƒ dodatkowych zwiàzanych
z delegowaniem prokuratorów poza sta∏e miejsce pe∏nienia s∏u˝by, majàc na wzgl´dzie poziom Êwiadczeƒ
przys∏ugujàcych pracownikom odbywajàcym podró˝e
s∏u˝bowe oraz czasowo przenoszonym.
Art. 51.66) 1. W okresie nieobecnoÊci w pracy z powodu choroby prokurator otrzymuje wynagrodzenie,
nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres roku.

4. Prokurator delegowany do innej jednostki organizacyjnej prokuratury, z wyjàtkiem Prokuratury Krajowej, po trzech miesiàcach delegowania uzyskuje na
pozosta∏y okres delegacji prawo do wynagrodzenia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzianego
dla prokuratora tej jednostki, chyba ˝e przys∏uguje mu
druga stawka awansowa na zajmowanym stanowisku.

2. W razie niemo˝noÊci wykonywania pracy z innych przyczyn, uprawniajàcych do uzyskania Êwiadczeƒ okreÊlonych w przepisach o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego, prokuratorowi
przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci Êwiadczeƒ
pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecznego, przez okres
przewidziany w tych przepisach.

5. Je˝eli delegowanie nast´puje do innej miejscowoÊci ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà jednostki organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pe∏ni
s∏u˝b´, nieb´dàcej miejscem jego sta∏ego zamieszkania, prokuratorowi delegowanemu przys∏uguje prawo
do nieodp∏atnego zakwaterowania albo zwrot kosztów
zamieszkania w miejscu delegowania oraz Êwiadczenia dodatkowe, rekompensujàce niedogodnoÊci wynikajàce z delegowania poza sta∏e miejsce pe∏nienia
s∏u˝by.

3. Za innà usprawiedliwionà nieobecnoÊç w pracy
prokuratorowi przys∏uguje wynagrodzenie.

6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci mogà byç powierzone obowiàzki na
stanowiskach urz´dniczych, z wy∏àczeniem stanowiska
dyrektora generalnego urz´du.
7. Prokurator delegowany do Ministerstwa SprawiedliwoÊci ma prawo do wynagrodzenia zasadniczego przys∏ugujàcego mu na zajmowanym stanowisku
prokuratorskim oraz dodatku za d∏ugoletnià prac´.
———————
65) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 25.
66) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 11 ustawy,
o której mowa w przypisie 15.

4. W przypadkach, w których pracownikom podlegajàcym ubezpieczeniu spo∏ecznemu przys∏ugujà zasi∏ki niezale˝nie od prawa do wynagrodzenia, prokuratorowi przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne w wysokoÊci
zasi∏ku z ubezpieczenia spo∏ecznego.
Art. 52.66) 1. Prokuratorowi przys∏uguje corocznie
urlop dodatkowy w wymiarze:
1) szeÊciu dni roboczych — po dziesi´ciu latach pracy,
2) dwunastu dni roboczych — po pi´tnastu latach pracy.
2. Do okresu pracy, od którego zale˝y wymiar urlopu dodatkowego, wlicza si´ wszystkie okresy zatrudnienia w prokuraturze lub sàdzie na stanowiskach: prokuratorów i s´dziów, aplikantów, asesorów, a tak˝e
okresy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego lub zajmowania samodzielnego stanowiska w organach w∏adzy publicznej, z którym zwiàzana by∏a
praktyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, je˝eli z tytu∏u tego zatrudnienia przys∏ugiwa∏ zwi´kszony wymiar urlopu.
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3. Prokuratorowi przys∏uguje gratyfikacja jubileuszowa w wysokoÊci:
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2) po dwudziestu pi´ciu latach pracy — 150% wynagrodzenia miesi´cznego,

odpowiedzialnoÊci karnej przys∏uguje organowi lub
osobie, która wnosi∏a o zezwolenie, oraz rzecznikowi
dyscyplinarnemu odwo∏anie do odwo∏awczego sàdu
dyscyplinarnego w terminie 7 dni od daty jego og∏oszenia. W tym samym terminie prokuratorowi przys∏uguje odwo∏anie od orzeczenia zezwalajàcego na pociàgni´cie tego prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej.

3) po trzydziestu latach pracy — 200% wynagrodzenia
miesi´cznego,

4. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.

1) po dwudziestu latach pracy — 100% wynagrodzenia miesi´cznego,

4) po trzydziestu pi´ciu latach pracy — 250% wynagrodzenia miesi´cznego,
5) po czterdziestu latach pracy — 350% wynagrodzenia miesi´cznego,
6) po czterdziestu pi´ciu latach pracy — 400% wynagrodzenia miesi´cznego.
4. Do okresu pracy uprawniajàcego do gratyfikacji
jubileuszowej wlicza si´ wszystkie poprzednie zakoƒczone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu do
okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze.
5. Do obliczania i wyp∏acania gratyfikacji jubileuszowej stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach
o pracownikach urz´dów paƒstwowych.
Art. 53.66) 1. Prokuratorowi mo˝na udzieliç p∏atnego urlopu dla poratowania zdrowia.
2. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo˝e przekraczaç szeÊciu miesi´cy i nie mo˝e byç udzielony, je˝eli
prokurator nie wykonywa∏ czynnoÊci przez okres roku
z powodu choroby.
3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Prokurator Generalny.
Art. 54. 1.67) Prokurator nie mo˝e byç pociàgni´ty
do odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej lub administracyjnej bez zezwolenia w∏aÊciwego sàdu dyscyplinarnego ani zatrzymany bez zgody prze∏o˝onego dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na goràcym
uczynku pope∏nienia przest´pstwa. Do wydania zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej wolno przedsi´wziàç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, zawiadamiajàc o tym niezw∏ocznie prokuratora prze∏o˝onego.
2. Do czasu rozstrzygni´cia wniosku o zezwolenie na
pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej
sàd dyscyplinarny26) mo˝e poleciç niezw∏oczne zwolnienie prokuratora zatrzymanego na goràcym uczynku.
3.68) Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego odmawiajàcego zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora do
———————
67) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 9 ustawy, o której
mowa w przypisie 26.

Art. 55. Post´powanie przygotowawcze przeciwko
prokuratorowi wszczyna i prowadzi wy∏àcznie prokurator.
Art. 56.69) 1. Prokurator powinien mieszkaç w miejscowoÊci b´dàcej siedzibà jednostki organizacyjnej
prokuratury, w której pe∏ni s∏u˝b´.
2. Prze∏o˝ony prokurator, w uzasadnionych przypadkach, mo˝e wyraziç zgod´ na zamieszkanie prokuratora w innej miejscowoÊci.
3.70) W razie uzyskania zgody, o której mowa
w ust. 2, prokuratorowi przys∏uguje zwrot kosztów
przejazdu z miejsca zamieszkania do jednostki organizacyjnej prokuratury, ustalonych na zasadach obowiàzujàcych przy ustalaniu wysokoÊci nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikom z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na
obszarze kraju. Zwrot kosztów jednak nie przys∏uguje,
je˝eli zmiana miejsca s∏u˝bowego nastàpi∏a w wyniku
orzeczenia kary dyscyplinarnej wymienionej w art. 67
ust. 1 pkt 4.
Art. 57. (skreÊlony).71)
Art. 58.72) 1. Prokuratorowi, a tak˝e prokuratorowi
w stanie spoczynku, mo˝e byç przyznana, jako po˝yczka, pomoc finansowa na zaspokojenie jego potrzeb
mieszkaniowych.
2. Ârodki na pomoc finansowà, o której mowa
w ust. 1, nie mogà byç ni˝sze ni˝ 5% rocznego funduszu p∏ac przeznaczonego dla prokuratorów.
3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicznych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób planowania i wykorzystywania Êrodków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunki
———————
69) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
70) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 ustawy z dnia
14 grudnia 2001 r. zmieniajàcej ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ o prokuraturze oraz ustaw´ o kuratorach sàdowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 31 grudnia 2001 r.
71) Przez art. 51 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali
mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105,
poz. 509), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 listopada 1994 r.
72) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 13 ustawy, o której mowa w przypisie 15. Na mocy art. 4 ustawy, o której
mowa w przypisie 70, od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia
31 grudnia 2002 r. art. 58 nie stosuje si´.
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przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem zaanga˝owania Êrodków w∏asnych
prokuratora, udzia∏u kolegiów prokuratur w przyznawaniu pomocy oraz zasady racjonalnoÊci gospodarowania Êrodkami, przy przyj´ciu zasady, ˝e w razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, po˝yczka podlega
zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokoÊci obowiàzujàcej przy powszechnie dost´pnych kredytach
bankowych.
Art. 59. 1. Prokuratorom, którzy wykazujà w pracy
inicjatyw´, wzorowo i sumiennie wype∏niajà obowiàzki oraz szczególnie przyczyniajà si´ do wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych, mogà byç przyznawane nagrody
i wyró˝nienia.
2. Rodzaje wyró˝nieƒ i nagród oraz tryb ich przyznawania ustala Prokurator Generalny; nagrodà mo˝e
byç równie˝ awans w terminie wczeÊniejszym, ni˝
przewidujà to przepisy o wynagrodzeniu lub przepisy
szczególne.
Art. 60. (skreÊlony).73)
Art. 61. (skreÊlony).74)
Art. 62.75) 1.76) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów równorz´dnych powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpowiednio do rangi stanowiska prokuratora, wielokrotnoÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà wed∏ug
odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa; wysokoÊç wynagrodzenia prokuratorów równorz´dnych
jednostek organizacyjnych ró˝nicuje sta˝ pracy i pe∏nione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratorów jest równe wynagrodzeniu s´dziów w takich samych jednostkach organizacyjnych sàdów.
1a.77) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora na
danym stanowisku ustala si´ w stawce podstawowej,
w stawce pierwszej awansowej albo w stawce drugiej
awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi 110%
stawki podstawowej, a druga stawka awansowa —
125% stawki podstawowej dla danego stanowiska prokuratorskiego.
1b.77) Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ wynagrodzenie zasad———————
73) Przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 25.
74) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
75) W brzmieniu ustalonym przez art. 16 ustawy z dnia
23 grudnia 1994 r. o kszta∏towaniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie
niektórych ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), która
wesz∏a w ˝ycie z mocà od dnia 1 stycznia 1995 r.
76) W brzmieniu ustalonym przez art. 15 ustawy z dnia
23 grudnia 1999 r. o kszta∏towaniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. Nr 110, poz. 1255), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2000 r., oraz ze zmianà wprowadzonà
przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
77) Dodany przez art. 185 pkt 14 lit. a) ustawy, o której mowa
w przypisie 15.
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nicze w stawce awansowej drugiej dla bezpoÊrednio
ni˝szego stanowiska prokuratorskiego.
1c.77) Prokurator, obejmujàc stanowisko, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej.
Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwy˝sza si´
do wysokoÊci stawki pierwszej awansowej po siedmiu
latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim.
Okres ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukarania
prokuratora w tym czasie karà dyscyplinarnà lub dwukrotnego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa
w art. 8 ust. 7, je˝eli uchybienie by∏o zawinione.
1d.77) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega podwy˝szeniu do stawki drugiej awansowej po
siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokuratorskim od uzyskania przez prokuratora stawki pierwszej awansowej. Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje
si´ odpowiednio.
1e.77) Do czasu pracy na stanowisku prokuratora
dolicza si´ czas pozostawania przez prokuratora poza
zawodem prokuratorskim, je˝eli spowodowane to by∏o represjami za politycznà postaw´ prokuratora, o ile
powrót do zawodu nastàpi∏ nie póêniej ni˝ do 31 grudnia 1990 r.
1f.77) W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà prokuratorowi
przys∏uguje dodatek funkcyjny, stanowiàcy procent
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze.
1g.77) Prokuratorowi przys∏uguje dodatek za d∏ugoletnià prac´ wynoszàcy, poczàwszy od szóstego roku
pracy, 5% aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego i wzrastajàcy po ka˝dym kolejnym roku pracy o 1% tego wynagrodzenia, a˝ do
osiàgni´cia 20% wynagrodzenia zasadniczego. Po
20 latach pracy dodatek wyp∏acany jest, bez wzgl´du
na sta˝ pracy powy˝ej tego okresu, w wysokoÊci 20%
aktualnie pobieranego przez prokuratora wynagrodzenia zasadniczego.
1h.77) Od wynagrodzenia prokuratorów nie odprowadza si´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne.
1i.77) W razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego
prokuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, od
wyp∏aconego prokuratorowi w okresie s∏u˝by wynagrodzenia, od którego nie odprowadzono sk∏adki na
ubezpieczenie spo∏eczne, przekazuje si´ do Zak∏adu
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adk´ przewidzianà za ten
okres w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym.
1j.77) Sk∏adka na ubezpieczenie spo∏eczne, o której
mowa w ust. 1i, podlega waloryzacji:
1) za okres do 31 grudnia 1998 r. — wskaênikiem wzrostu p∏ac wynikajàcym ze wzrostu prognozowanego
przeci´tnego wynagrodzenia, okreÊlanego corocznie w ustawie bud˝etowej, które stanowi∏o podstaw´ do ustalania Êrodków i limitów na wynagrodzenia s´dziów,
2) za okres od 1 stycznia 1999 r. — wskaênikiem waloryzacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie przepi-
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sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych.
1k.77) Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, waloryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2, stosuje si´
odpowiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych
(Dz. U. Nr 137, poz. 887 i Nr 162, poz. 1118 i 1126,
z 1999 r. Nr 26, poz. 228, Nr 60, poz. 636, Nr 72,
poz. 802, Nr 78, poz. 875 i Nr 110, poz. 1256, z 2000 r.
Nr 9, poz. 118, Nr 95, poz. 1041, Nr 104, poz. 1104
i Nr 119, poz. 1249 oraz z 2001 r. Nr 8, poz. 64, Nr 27,
poz. 298, Nr 39, poz. 459, Nr 72, poz. 748, Nr 100,
poz. 1080, Nr 110, poz. 1189, Nr 111, poz. 1194, Nr 130,
poz. 1452 i Nr 154, poz. 1792).
1l.77) Przepisów ust. 1a—1d nie stosuje si´ do prokuratorów Prokuratury Krajowej.
2.78) Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów oraz stawki dodatku funkcyjnego
przys∏ugujàcego prokuratorom, majàc na wzgl´dzie
w szczególnoÊci zasady okreÊlone w ust. 1—1b i 1f.
Art. 62a.79) 1. Do prokuratorów stosuje si´ odpowiednio, z zastrze˝eniem ust. 2—5, przepisy art. 69—71,
art. 73 i 74, art. 76, art. 85 § 4, art. 99—102 i art. 104 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 i Nr 154, poz. 1787).
Przewidziane w tej ustawie uprawnienia Krajowej Rady
Sàdownictwa i Ministra SprawiedliwoÊci przys∏ugujà
w stosunku do prokuratorów Prokuratorowi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i prezesów w∏aÊciwych sàdów — w∏aÊciwym prokuratorom prze∏o˝onym.
2. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej oraz prokuratorzy G∏ównej Komisji przechodzà w stan spoczynku
z dniem ukoƒczenia siedemdziesiàtego roku ˝ycia.
3. Prokuratorzy, o których mowa w ust. 2, mogà
przejÊç w stan spoczynku, na swój wniosek, po ukoƒczeniu szeÊçdziesiàtego piàtego roku ˝ycia.
4. Prokuratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury przechodzà w stan spoczynku
z dniem ukoƒczenia szeÊçdziesiàtego roku ˝ycia.
5. W razie zbiegu prawa do uposa˝enia w stanie
spoczynku z prawem do emerytury lub renty wojskowej, wyp∏aca si´ osobie uprawnionej wy∏àcznie Êwiadczenie wy˝sze albo przez nià wybrane.
Art. 62b.80) Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy okreÊli,
———————
78) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 14 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 15.
79) Dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 25, w brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
80) Dodany przez art. 3 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 25, który w tej cz´Êci wszed∏ w ˝ycie z dniem 28 paêdziernika 1997 r., w brzmieniu ustalonym przez art. 185
pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
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w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
ustalania i wyp∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ rodzinnych prokuratorom w stanie spoczynku i cz∏onkom ich
rodzin oraz terminy przekazania do Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adek, o których mowa w art. 62
ust. 1i i 1j, majàc na wzgl´dzie w szczególnoÊci koniecznoÊç zapewnienia osobom uprawnionym ciàg∏oÊci
êróde∏ utrzymania oraz udogodnieƒ w odbiorze uposa˝eƒ i uposa˝eƒ rodzinnych.
Art. 62c.81) W razie utraty uprawnieƒ do stanu spoczynku i uposa˝enia w przypadkach, o których mowa
w art. 104 § 5 ustawy powo∏anej w art. 62a ust. 1, stosuje si´ odpowiednio przepis art. 62 ust. 1i i 1j oraz
przepisy wydane na podstawie art. 62b.
Art. 63. (wygas∏).82)
Art. 64.83) Przepisów art. 45 ust. 1—3, art. 46, 47, 49,
50 i 51, 53, 56, 58 i 59 nie stosuje si´ do prokuratorów
wojskowych jednostek prokuratury. Urlopu, o którym
w art. 52, udziela si´, je˝eli prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie uzyska∏ wczeÊniej prawa do urlopu dodatkowego, okreÊlonego
w przepisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.
Art. 65. 1.84) W razie powo∏ania prokuratora do niezawodowej s∏u˝by wojskowej, jego prawa i obowiàzki
s∏u˝bowe ulegajà zawieszeniu na czas trwania s∏u˝by.
Prokurator zachowuje jednak swoje stanowisko i prawo do wynagrodzenia, a czas s∏u˝by wojskowej wlicza
si´ do okresu stosunku s∏u˝bowego na stanowisku
prokuratora.
2. Inne szczególne uprawnienia zwiàzane ze stosunkiem s∏u˝bowym prokuratora powo∏anego do
czynnej s∏u˝by wojskowej i zwolnionego z tej s∏u˝by
normujà przepisy o powszechnym obowiàzku obrony
lub przepisy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.
3. Prokurator powo∏any do niezawodowej s∏u˝by
wojskowej odbywa jà w sàdownictwie wojskowym,
wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury
lub wojskowych organach obs∏ugi prawnej.
———————
81) Dodany przez art. 185 pkt 16 ustawy, o której mowa
w przypisie 15.
82) Z mocy art. 12 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o orderach i odznaczeniach, uchylajàce przepisy o tytu∏ach honorowych oraz
zmieniajàce niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 grudnia 1992 r. Zamieszczony w obwieszczeniu.
83) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 124 ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 141,
poz. 944 i Nr 160, poz. 1083), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 wrzeÊnia 1998 r., przez art. 1 pkt 14 ustawy, o której mowa w przypisie 26, oraz przez art. 185 pkt 17 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
84) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
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Art. 65a.85) 1.86) Prokurator mianowany, powo∏any
lub wybrany do pe∏nienia funkcji w organach paƒstwowych, samorzàdu terytorialnego, s∏u˝by dyplomatycznej, konsularnej lub w organach organizacji mi´dzynarodowych oraz ponadnarodowych dzia∏ajàcych na
podstawie umów mi´dzynarodowych ratyfikowanych
przez Rzeczpospolità Polskà jest obowiàzany zrzec si´
swojego stanowiska, chyba ˝e przechodzi w stan spoczynku.
2.87) Prokurator, który zrzek∏ si´ stanowiska z przyczyn okreÊlonych w ust. 1, mo˝e powróciç na poprzednio zajmowane stanowisko prokuratora, je˝eli przerwa
w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora nie przekracza
9 lat, chyba ˝e pe∏ni∏ funkcje s´dziowskie lub prokuratorskie w mi´dzynarodowych lub ponadnarodowych
organach sàdowych.
3.88) W wypadku przewidzianym w ust. 2, Prokurator Generalny, na wniosek prokuratora, który zrzek∏ si´
stanowiska, powo∏uje go na poprzednio zajmowane
stanowisko niezale˝nie od liczby stanowisk prokuratorskich w danej powszechnej jednostce organizacyjnej
prokuratury, chyba ˝e nie spe∏nia on warunków wymaganych do powo∏ania na stanowisko prokuratora.
4.89) W razie odmowy powo∏ania, o którym mowa
w ust. 3, zainteresowanemu s∏u˝y skarga do Sàdu Najwy˝szego.
OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna
Art. 66. 1.90) Prokurator odpowiada dyscyplinarnie
za przewinienia s∏u˝bowe, w tym za oczywistà i ra˝àcà
obraz´ przepisów prawa i uchybienia godnoÊci urz´du
prokuratorskiego.
2. Za nadu˝ycie wolnoÊci s∏owa przy wykonywaniu
obowiàzków s∏u˝bowych, stanowiàce Êciganà z oskar˝enia prywatnego zniewag´ strony, jej pe∏nomocnika
lub obroƒcy, kuratora, Êwiadka, bieg∏ego lub t∏umacza,
prokurator odpowiada tylko dyscyplinarnie.
Art. 67. 1. Karami dyscyplinarnymi sà:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) usuni´cie z zajmowanej funkcji,
———————
85) Dodany przez art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, Kodeks post´powania cywilnego, ustawy o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz ustawy o prokuraturze
(Dz. U. Nr 117, poz. 752), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
1 stycznia 1998 r.
86) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 185 pkt 19 lit. a) ustawy, o której mowa w przypisie 15.
87) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 185 pkt 19 lit. b) ustawy, o której mowa w przypisie 15.
88) W brzmieniu ustalonym przez art. 185 pkt 19 lit. c) ustawy,
o której mowa w przypisie 15.
89) Dodany przez art. 185 pkt 19 lit. d) ustawy, o której mowa
w przypisie 15.
90) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 17 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
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4) przeniesienie na inne miejsce s∏u˝bowe,
5) wydalenie ze s∏u˝by prokuratorskiej.
2.91) Wymierzenie kary okreÊlonej w ust. 1 pkt 2—4
pociàga za sobà pozbawienie mo˝liwoÊci awansowania przez okres trzech lat oraz niemo˝noÊç udzia∏u
w tym okresie w kolegium prokuratury okr´gowej8),
w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu
prokuratorów, w Radzie Prokuratorów i w sàdzie dyscyplinarnym26) oraz uzyskania utraconego stanowiska.
Art. 68. 1.92) Po up∏ywie trzech lat od chwili czynu
nie mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego,
a w razie wszcz´cia ulega ono umorzeniu.
2. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w przepisach Kodeksu karnego.
Art. 69.93) Prze∏o˝onym dyscyplinarnym jest w stosunku do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny oraz
prokurator apelacyjny w stosunku do prokuratorów
prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur
okr´gowych8) i prokuratur rejonowych na obszarze
dzia∏ania prokuratury apelacyjnej, a tak˝e prokurator
okr´gowy8) w stosunku do prokuratorów prokuratury
okr´gowej8) i prokuratorów prokuratur rejonowych na
obszarze dzia∏ania prokuratury okr´gowej8). W stosunku do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury prze∏o˝onym dyscyplinarnym jest
Naczelny Prokurator Wojskowy.
Art. 70. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekajà
sàdy dyscyplinarne26):
1)94) dla prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury dzia∏ajàce przy Prokuratorze Generalnym:
a) w pierwszej instancji — Sàd Dyscyplinarny95),
b) w drugiej instancji — Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny96),
2) dla prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury — Sàd Dyscyplinarny95) w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.
———————
91) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 2 pkt 18 ustawy
wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza, przez art. 1
pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 7, oraz przez
art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
92) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 19 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
93) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 20 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza oraz ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
94) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 21 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
95) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
96) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 4 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
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2. Sàdy dyscyplinarne97), o których mowa w ust. 1
pkt 1, ze swego grona wybierajà przewodniczàcych sàdów dyscyplinarnych97). Kadencja sàdów dyscyplinarnych97) trwa cztery lata.
3.98) Przewodniczàcego i oÊmiu cz∏onków Sàdu
Dyscyplinarnego95) w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej powo∏uje na okres czterech lat Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej
spoÊród kandydatów wybranych przez prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
4. Cz∏onkowie sàdów dyscyplinarnych26) sà w zakresie orzekania niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom.
Art. 71. 1. Prokurator mo˝e byç zawieszony w czynnoÊciach, je˝eli z uwagi na charakter przewinienia konieczne jest natychmiastowe odsuni´cie go od wykonywania obowiàzków.
2.99) Prawo zawieszenia w czynnoÊciach przys∏uguje prze∏o˝onym dyscyplinarnym. Na decyzj´ prze∏o˝onego dyscyplinarnego o zawieszeniu w czynnoÊciach
przys∏uguje za˝alenie do prokuratora bezpoÊrednio
prze∏o˝onego nad prokuratorem, który wyda∏ decyzj´,
chyba ˝e wyda∏ jà Prokurator Generalny.
3.99) Zawieszenie w czynnoÊciach ustaje z mocy
prawa, je˝eli w ciàgu trzech miesi´cy od dnia zawieszenia nie wszcz´to przeciwko prokuratorowi post´powania dyscyplinarnego, a tak˝e, z zastrze˝eniem ust. 5 i 6,
z chwilà prawomocnego zakoƒczenia tego post´powania.
4.100) W toku post´powania dyscyplinarnego sàd
dyscyplinarny mo˝e w ka˝dym czasie uchyliç zawieszenie w czynnoÊciach.
5.100) Sàd dyscyplinarny drugiej instancji, wydajàc
orzeczenie dyscyplinarne, mo˝e orzec o utrzymaniu
w mocy zawieszenia w czynnoÊciach do dnia wniesienia kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, lub up∏ywu
terminu do jej wniesienia.
6.100) W wypadku wniesienia kasacji zawieszenie
w czynnoÊciach pozostaje w mocy do czasu jej rozpoznania, chyba ˝e Sàd Najwy˝szy uchyli je wczeÊniej.
7.100)

Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e w ka˝dym
czasie uchyliç zawieszenie w czynnoÊciach, tak˝e
w wypadkach, o których mowa w ust. 5 i 6.
Art. 71a.101) 1. W wypadku gdy prokurator zosta∏ zawieszony w czynnoÊciach, sàd dyscyplinarny, na wnio———————
97) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
98) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 17 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
99) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 26.
100) Dodany przez art. 1 pkt 18 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 26.
101) Dodany przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
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sek prze∏o˝onego dyscyplinarnego, mo˝e obni˝yç do
50% wysokoÊç jego wynagrodzenia na czas trwania tego zawieszenia.
2. Je˝eli post´powanie dyscyplinarne nie zosta∏o
wszcz´te w ciàgu trzech miesi´cy od dnia zawieszenia
w czynnoÊciach albo zosta∏o umorzone lub zakoƒczy∏o
si´ uniewinnieniem, prokuratorowi wyp∏aca si´ zatrzymane wynagrodzenie.
Art. 72.102) 1. Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniajàce wszcz´cia post´powania
dyscyplinarnego, prze∏o˝ony prokurator wymierza
podleg∏ym prokuratorom kar´ porzàdkowà upomnienia.
2. Ukarany mo˝e, w terminie 7 dni od dnia dor´czenia mu upomnienia, o którym mowa w ust. 1, wnieÊç
sprzeciw do prokuratora bezpoÊrednio prze∏o˝onego
nad prokuratorem, który t´ kar´ wymierzy∏.
3. W razie wniesienia sprzeciwu prokurator prze∏o˝ony, o którym mowa w ust. 2, uchyla kar´ porzàdkowà
upomnienia lub przekazuje spraw´ rzecznikowi dyscyplinarnemu z ˝àdaniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1.
Art. 73. 1. Sàd Dyscyplinarny95) orzeka w sk∏adzie
trzech cz∏onków, a Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny96)
w sk∏adzie pi´ciu cz∏onków.
2.103) Sàd Dyscyplinarny95) w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej orzeka w pierwszej instancji w sk∏adzie
trzech cz∏onków, a w drugiej instancji w sk∏adzie pi´ciu
cz∏onków. W sk∏adzie orzekajàcym w drugiej instancji
nie mo˝e braç udzia∏u cz∏onek Sàdu Dyscyplinarnego,
który bra∏ udzia∏ w wydaniu zaskar˝onego orzeczenia.
3. Sk∏ad orzekajàcy wyznacza przewodniczàcy sàdu
dyscyplinarnego26).
Art. 74. 1.104) Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza
spoÊród prokuratorów Prokurator Generalny.
2. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany wskazaniami organu, który go wyznaczy∏.
Art. 75. Obwiniony mo˝e ustanowiç obroƒc´ tylko
spoÊród prokuratorów.
Art. 76. 1. Post´powanie dyscyplinarne toczy si´
z wy∏àczeniem jawnoÊci. Na rozprawie mogà byç obecni prokuratorzy i asesorzy pe∏niàcy czynnoÊci prokuratorskie.
2. Orzeczenie dyscyplinarne mo˝na podaç do wiadomoÊci publicznej po jego uprawomocnieniu si´, na
podstawie uchwa∏y sàdu dyscyplinarnego26).
———————
102) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
103) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 21 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 22 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
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3. Protokolantem mo˝e byç prokurator, asesor lub
aplikant wyznaczony przez przewodniczàcego sàdu
dyscyplinarnego97).
Art. 77. 1.105) Rzecznik dyscyplinarny sk∏ada wniosek o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego na ˝àdanie prze∏o˝onych dyscyplinarnych, po wst´pnym
wyjaÊnieniu okolicznoÊci koniecznych do ustalenia
znamion przewinienia oraz z∏o˝eniu wyjaÊnieƒ przez
obwinionego, chyba ˝e z∏o˝enie tych wyjaÊnieƒ nie jest
mo˝liwe.
2. W toku post´powania przed sàdem dyscyplinarnym26) rzecznik dyscyplinarny pe∏ni funkcj´ oskar˝yciela oraz wnosi i popiera Êrodki odwo∏awcze.

Poz. 206

Art. 83. 1.107) Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego26)
wydanego w pierwszej instancji przys∏uguje odwo∏anie
obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Odwo∏anie powinno byç rozpoznane w terminie 7 dni od dnia jego wp∏ywu do Odwo∏awczego Sàdu Dyscyplinarnego96).
2.108) Od orzeczenia wydanego przez sàd dyscyplinarny w drugiej instancji stronom i Prokuratorowi Generalnemu przys∏uguje kasacja do Sàdu Najwy˝szego.
3.108) Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu ra˝àcego naruszenia prawa lub ra˝àcej niewspó∏miernoÊci
kary dyscyplinarnej.
4.108) Termin do wniesienia kasacji wynosi:
1) dla strony — 30 dni,

Art. 78. 1. Po otrzymaniu wniosku o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego przewodniczàcy sàdu
dyscyplinarnego97) wyznacza termin rozprawy i zawiadamia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego
oraz obroƒc´, a w razie potrzeby wzywa Êwiadków
i bieg∏ych.
2. Post´powanie dyscyplinarne w pierwszej instancji powinno byç zakoƒczone w terminie jednego miesiàca od daty wp∏ywu wniosku.
3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroƒcy nie
wstrzymuje rozpoznania sprawy.
Art. 79.106) Je˝eli w toku rozprawy ujawni si´ inne
przewinienie oprócz obj´tego wnioskiem o wszcz´cie
post´powania, sàd dyscyplinarny97) mo˝e wydaç co do
tego przewinienia orzeczenie tylko za zgodà rzecznika
dyscyplinarnego i obwinionego lub jego obroƒcy;
w razie braku zgody prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e
˝àdaç z∏o˝enia odr´bnego wniosku o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego.
Art. 80. W razie rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego
prokuratora w toku post´powania dyscyplinarnego,
post´powanie toczy si´ nadal.
Art. 81. 1. Je˝eli przewinienie zawiera znamiona
przest´pstwa, sàd dyscyplinarny26) wydaje zezwolenie, o którym mowa w art. 54 ust. 1, co nie wstrzymuje biegu post´powania dyscyplinarnego.
2.67)

Po prawomocnym zakoƒczeniu post´powania
karnego przeciwko prokuratorowi sàd lub prokurator
przesy∏a akta sprawy w∏aÊciwemu sàdowi dyscyplinarnemu.
Art. 82. 1. Uzasadnienie orzeczenia sàdu dyscyplinarnego26) sporzàdza si´ na piÊmie w terminie siedmiu
dni od og∏oszenia orzeczenia.
2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´cza si´
rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu.
———————
105) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 23 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
106) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 24 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.

2) dla Prokuratora Generalnego — 3 miesiàce
— od daty dor´czenia orzeczenia z uzasadnieniem,
odpowiednio, stronie lub Prokuratorowi Generalnemu.
5.108) Strona wnosi kasacj´ za poÊrednictwem sàdu
dyscyplinarnego, który wyda∏ zaskar˝one orzeczenie.
6.108) Prokurator Generalny wnosi kasacj´ bezpoÊrednio do Sàdu Najwy˝szego.
Art. 83a.109) 1. Od kasacji, o której mowa w art. 83
ust. 2, nie uiszcza si´ op∏aty sàdowej.
2. Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´ na rozprawie,
w sk∏adzie trzech s´dziów.
Art. 84. Koszty post´powania dyscyplinarnego ponosi Skarb Paƒstwa.
Art. 85.110) 1. Przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego przesy∏a niezw∏ocznie odpis prawomocnego orzeczenia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalnemu w celu wykonania orzeczenia.
2. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stronie
s∏u˝y kasacja, nie podlega wykonaniu do czasu wniesienia kasacji lub up∏ywu terminu do jej wniesienia.
3. Orzeczenie dyscyplinarne, od którego wniesiono
kasacj´, nie podlega wykonaniu do czasu jej rozpoznania.
4. Prokurator Generalny mo˝e z urz´du wstrzymaç
wykonanie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego po up∏ywie terminu do wniesienia kasacji przez
strony, a przed up∏ywem terminu do wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego.
5. W przypadku wniesienia kasacji przez Prokuratora Generalnego w trybie okreÊlonym w ust. 4 stosuje
si´ przepis ust. 3.
———————
107) Oznaczenie ust. 1 nadane przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
108) Dodany przez art. 1 pkt 22 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
109) Dodany przez art. 1 pkt 23 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
110) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 24 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
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Art. 86. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazujàcego na kar´ dyscyplinarnà do∏àcza si´ do akt osobowych obwinionego.

2. Aplikantem wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury mo˝e byç mianowany tylko oficer zawodowy albo oficer s∏u˝by okresowej.

2. Po up∏ywie trzech lat od uprawomocnienia si´
orzeczenia skazujàcego na kar´ przewidzianà w art. 67
ust. 1 pkt 1—4, a po up∏ywie pi´ciu lat od uprawomocnienia si´ orzeczenia skazujàcego na kar´ przewidzianà w art. 67 ust. 1 pkt 5, Prokurator Generalny, na wniosek ukaranego, zarzàdza usuni´cie odpisu orzeczenia
z akt osobowych, je˝eli w tym okresie nie wydano przeciwko ukaranemu innego orzeczenia skazujàcego.

3.114) Aplikanta prokuratury mianuje na czas okreÊlony, oznaczony w akcie mianowania, i zwalnia: w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury
— prokurator apelacyjny, w wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury — Naczelny Prokurator
Wojskowy.

Art. 87. (skreÊlony).111)
Art. 88. 1. Prokurator Generalny mo˝e wglàdaç
w czynnoÊci sàdów dyscyplinarnych26), zwracaç uwag´ na stwierdzone uchybienia, ˝àdaç wyjaÊnieƒ oraz
usuni´cia skutków uchybienia; czynnoÊci te nie mogà
wkraczaç w dziedzin´, w której cz∏onkowie sàdów dyscyplinarnych26) sà niezawiÊli.
2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przys∏ugujà równie˝ Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowemu w odniesieniu do Sàdu Dyscyplinarnego95) w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej.

4.115) Aplikantem w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury mo˝e byç mianowana przez
prokuratora apelacyjnego osoba, która zosta∏a zakwalifikowana na aplikacj´ przez komisj´ egzaminacyjnà,
po przeprowadzeniu konkursu.
5.115) Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla tryb przeprowadzania konkursu, o którym mowa w ust. 4.
Art. 92.116) Przed podj´ciem obowiàzków aplikant
powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury
sk∏ada Êlubowanie wobec prokuratora apelacyjnego
wed∏ug nast´pujàcej roty:

1) do post´powania dyscyplinarnego stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu post´powania karnego,

„Âlubuj´ uroczyÊcie sumiennie wype∏niaç obowiàzki aplikanta prokuratury, w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwoÊci oraz dochowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej.”; sk∏adajàcy
Êlubowanie mo˝e dodaç na koƒcu zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg.”

2) do rozpoznania kasacji, o której mowa w art. 83
ust. 2, stosuje si´ odpowiednio przepisy Kodeksu
post´powania karnego o kasacji, z wy∏àczeniem
art. 521, art. 524, art. 526 § 2 oraz art. 530 § 2 i 3.

Art. 93. Aplikant mo˝e wyst´powaç przed sàdem
rejonowym w charakterze oskar˝yciela publicznego
w sprawach w post´powaniu uproszczonym.

Art. 89.112) W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie:

Rozdzia∏ 5
Aplikanci i asesorzy prokuratury
Art. 90.113) Aplikacja prokuratorska polega na przygotowaniu aplikanta do nale˝ytego wykonywania obowiàzków prokuratora i trwa dwa lata i szeÊç miesi´cy.
W razie potrzeby wynikajàcej z zakresu dzia∏ania prokuratury, Minister SprawiedliwoÊci mo˝e, w drodze
rozporzàdzenia, przed∏u˝yç okres aplikacji prokuratorskiej do trzech lat, majàc na wzgl´dzie przeznaczenie
dodatkowego czasu trwania aplikacji na przygotowanie aplikantów do nale˝ytego wykonywania powierzonych prokuraturze nowych lub poszerzonych zadaƒ
oraz na podnoszenie kwalifikacji aplikantów w miar´
post´pu nauki i techniki w sferze zapobiegania i zwalczania przest´pczoÊci.
Art. 91. 1. Aplikantem prokuratury mo˝e byç mianowana osoba spe∏niajàca wymogi okreÊlone w art. 14
ust. 1 pkt 1—3.
———————
111) Przez art. 1 pkt 25 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
112) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 26 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
113) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 85, oraz ze zmianà wprowadzonà
przez art. 185 pkt 20 ustawy, o której mowa w przypisie 15.

Art. 94. 1. Po ukoƒczeniu aplikacji obowiàzuje aplikanta z∏o˝enie egzaminu przed komisjà powo∏anà
przez Prokuratora Generalnego. W razie niedostatecznego wyniku, aplikant mo˝e przystàpiç do egzaminu
w drugim terminie, nie póêniej jednak ni˝ w ciàgu szeÊciu miesi´cy.
2.117) Prokurator apelacyjny — w stosunku do aplikantów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, a wojskowy prokurator okr´gowy — w stosunku do aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, mogà udzieliç zezwolenia na
przystàpienie do egzaminu w terminie póêniejszym od
terminu przewidzianego w ust. 1, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu trzech miesi´cy.
3. Zgoda na przystàpienie aplikantów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury do ponownego
egzaminu nie skutkuje przed∏u˝enia s∏u˝by wojskowej.
———————
114) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 3 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 85.
115) Dodany przez art. 4 pkt 3 lit. b) ustawy, o której mowa
w przypisie 85.
116) W brzmieniu ustalonym przez art. 4 pkt 4 ustawy, o której
mowa w przypisie 85, oraz ze zmianà wprowadzonà przez
art. 185 pkt 21 ustawy, o której mowa w przypisie 15.
117) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 1 pkt 17 ustawy,
o której mowa w przypisie 7, oraz przez art. 4 pkt 5 lit. a)
ustawy, o której mowa w przypisie 85.
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4. Po z∏o˝eniu egzaminu prokuratorskiego aplikant
mo˝e byç mianowany na stanowisko asesora prokuratury.
5.118) W wypadku nieprzystàpienia do egzaminu,
niedostatecznego wyniku egzaminu koƒcowego lub
niemianowania asesorem z uwagi na brak mo˝liwoÊci
uzyskania kwalifikacji do wykonywania zadaƒ na tym
stanowisku aplikant wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury skierowany zostaje do innej s∏u˝by
w si∏ach zbrojnych, chyba ˝e w myÊl przepisów ustawy
lub przepisów o s∏u˝bie wojskowej podlega zwolnieniu
z zawodowej albo okresowej s∏u˝by wojskowej.
Art. 94a.119) Prokurator apelacyjny, na wniosek prokuratora okr´gowego8), mo˝e zezwoliç na odbywanie
aplikacji pozaetatowej osobie, która:
1) spe∏nia wymagania okreÊlone w art. 14 ust. 1
pkt 1—3,
2) zosta∏a zakwalifikowana przez komisj´ egzaminacyjnà po przeprowadzeniu konkursu, o którym mowa w art. 91 ust. 4.
94b.119)

Art.
1. Prokurator apelacyjny, na wniosek
prokuratora okr´gowego8), cofa aplikantowi zezwolenie na odbywanie aplikacji pozaetatowej, je˝eli:
1) zrezygnuje on z odbywania aplikacji,
2) ra˝àco narusza obowiàzki aplikanta.

Poz. 206

cz∏onków, wysokoÊç ich wynagrodzenia i post´powanie
komisji egzaminacyjnej, a dla wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury — Minister SprawiedliwoÊci
w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Art. 98. Asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury mianuje i zwalnia Prokurator Generalny, a asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury — Naczelny Prokurator Wojskowy.
Art. 99. 1. Prokurator Generalny mo˝e powierzyç
asesorowi powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy — asesorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na
czas okreÊlony, nieprzekraczajàcy dwóch lat, pe∏nienie
czynnoÊci prokuratorskich, jednak˝e bez prawa:
1)121) udzia∏u w post´powaniu przed sàdem apelacyjnym i wojewódzkim122),
2) sporzàdzania Êrodków zaskar˝ania i wniosków do
Sàdu Najwy˝szego oraz wyst´powania przed tym
Sàdem.
3) (skreÊlony).123)
2. Asesor prokuratury nieposiadajàcy uprawnieƒ
do pe∏nienia czynnoÊci prokuratorskich mo˝e wyst´powaç w charakterze oskar˝yciela publicznego w sprawach w post´powaniu uproszczonym.

Art. 94c.119) Do aplikantów pozaetatowych stosuje
si´ odpowiednio przepisy art. 90, art. 94 ust. 1, 2 i 4.

Art. 100. 1.124) Do asesorów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce prokuratorów tych prokuratur, a do asesorów wojskowych — przepisy dotyczàce prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, z wy∏àczeniem art. 50 ust. 3 i 4,
art. 62 ust. 1a—1d i ust. 1h—1k, art. 62a—62c i art. 65a.

Art. 95.120) Do aplikantów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury stosuje si´ odpowiednio
przepisy art. 46 i 46a ust. 1, art. 47 ust. 1, art. 62 ust. 1,
1g i 2 oraz art. 65 ust. 1 i 2.

2.125) Prokurator Generalny mo˝e, z zachowaniem
trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia, zwolniç asesora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury
ze s∏u˝by. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 96. Aplikanci powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury za naruszenie swoich obowiàzków ponoszà odpowiedzialnoÊç porzàdkowà lub dyscyplinarnà na zasadach obowiàzujàcych mianowanych
urz´dników paƒstwowych.

Rozdzia∏ 6

2. Cofni´cie zezwolenia na odbywanie aplikacji pozaetatowej nast´puje z dniem okreÊlonym przez prokuratora apelacyjnego.

Art. 97. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzàdzenia, okreÊla szczegó∏owe zasady i tryb mianowania, zmiany warunków pracy oraz rozwiàzywania stosunku pracy, a tak˝e szczegó∏owe obowiàzki zwiàzane
z zajmowaniem stanowiska aplikanta, organizacj´ aplikacji prokuratorskiej, zakres egzaminu prokuratorskiego,
sk∏ad komisji egzaminacyjnej, sposób powo∏ywania jej
———————
118) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 4 pkt 5 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 85.
119) Dodany przez art. 4 pkt 6 ustawy, o której mowa w przypisie 85.
120) Ze zmianami wprowadzonymi przez art. 7 pkt 1 ustawy
z dnia 25 paêdziernika 1991 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiàzku obrony Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 113, poz. 491), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 9 grudnia 1991 r., oraz przez
art. 185 pkt 22 ustawy, o której mowa w przypisie 15.

Urz´dnicy i inni pracownicy126)
Art. 101.127) 1. W powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury zatrudnieni sà urz´dnicy i inni
pracownicy.
———————
121) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 2 pkt 26 ustawy wymienionej w przypisie 1 jako pierwsza.
122) Obecnie: sàdem okr´gowym, stosownie do art. 4 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1064),
która wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.
123) Przez art. 1 pkt 18 ustawy, o której mowa w przypisie 7.
124) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 185 pkt 23 ustawy,
o której mowa w przypisie 15.
125) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 3 pkt 5 ustawy, o której mowa w przypisie 25.
126) Tytu∏ w brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 1 ustawy
z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162, poz. 1125), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 30 grudnia 1998 r.
127) W brzmieniu ustalonym przez art. 20 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 126.
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2. Zasady zatrudniania urz´dników i innych pracowników oraz ich obowiàzki i prawa okreÊlajà odr´bne przepisy.

skie w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz kwalifikacje wymagane do obj´cia tych
stanowisk okreÊlajà odr´bne przepisy.

Rozdzia∏ 7 (art. 102—107) — (skreÊlony)128)

3.131) Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e delegowaç prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, na okres nieprzekraczajàcy szeÊciu miesi´cy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury. Za zgodà prokuratora okres delegowania mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ szeÊç miesi´cy.

Rozdzia∏ 8
Przepisy szczególne dotyczàce prokuratorów
wojskowych i wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury
Art. 108. 1. Wojskowe jednostki organizacyjne prokuratury wchodzà w sk∏ad si∏ zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.
1a.129) Dzia∏alnoÊç wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury jest finansowana z wyodr´bnionych Êrodków bud˝etowych Ministerstwa Obrony Narodowej.
2.130) W zakresie s∏u˝by wojskowej Naczelny Prokurator Wojskowy podlega Ministrowi Obrony Narodowej, a pozostali prokuratorzy wojskowi — w∏aÊciwym
prokuratorom prze∏o˝onym.
Art. 109. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy sk∏ada
Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Obrony Narodowej sprawozdania z dzia∏alnoÊci prokuratorów
wojskowych oraz informuje ich bie˝àco o pracy wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury.
2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Prokuratorem Generalnym mo˝e okreÊlaç zadania
prokuratorów wojskowych w zakresie zapobiegania
przest´pczoÊci oraz umacniania dyscypliny i porzàdku
w wojsku.
Art. 110. 1. Zwolnienie asesora lub aplikanta ze
s∏u˝by w wojskowych jednostkach organizacyjnych
prokuratury nast´puje w wypadkach, gdy przepisy
o s∏u˝bie wojskowej przewidujà zwolnienie z zawodowej lub okresowej s∏u˝by wojskowej.
2. Prokuratora wojskowego i asesora nie mo˝na
zwolniç z zawodowej s∏u˝by wojskowej przed zwolnieniem go ze stanowiska prokuratora lub asesora.
Art. 111. 1. Prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk s∏u˝bowych Minister Obrony Narodowej na wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowego,
w trybie okreÊlonym w przepisach o s∏u˝bie wojskowej
˝o∏nierzy zawodowych. Asesorów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi
i zwalnia ze stanowisk Naczelny Prokurator Wojskowy.
2. Zasady wyznaczania oficerów i chorà˝ych zawodowych, podoficerów zawodowych oraz mianowania
pracowników cywilnych na stanowiska nieprokurator———————
128) Przez art. 44 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 27 lipca 1991 r.
129) Dodany przez art. 68 pkt 2 ustawy, o której mowa w przypisie 38.
130) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o której mowa w przypisie 7.

4.131) Wojskowy prokurator okr´gowy mo˝e delegowaç prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury, na okres nieprzekraczajàcy dwóch
miesi´cy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury.
Art. 112.132) 1. Prokurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury nie mo˝e byç pociàgni´ty do
odpowiedzialnoÊci karnej sàdowej lub administracyjnej bez zezwolenia Sàdu Dyscyplinarnego w Naczelnej
Prokuraturze Wojskowej ani zatrzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora Wojskowego. Nie dotyczy to zatrzymania na goràcym uczynku pope∏nienia przest´pstwa. Do wydania zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury
do odpowiedzialnoÊci karnej wolno przedsi´wziàç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, zawiadamiajàc o tym
niezw∏ocznie prokuratora prze∏o˝onego. Przepisy
art. 54 ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.
2. Za przewinienia dyscyplinarne aplikanci wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury odpowiadajà na podstawie wojskowych przepisów dyscyplinarnych.
Art. 113.132) Za przewinienia dyscyplinarne i wykroczenia prokuratorom wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury mogà byç wymierzone kary dyscyplinarne:
1) upomnienie,
2) nagana,
3) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci na zajmowanym stanowisku,
4) przeniesienie na ni˝sze stanowisko,
5) wydalenie ze s∏u˝by prokuratorskiej.
Art. 114. 1.133) Sàd dyscyplinarny26), wymierzajàc
kar´ wydalenia ze s∏u˝by, mo˝e wystàpiç z wnioskiem
do Ministra Obrony Narodowej o zwolnienie ukaranego z zawodowej s∏u˝by wojskowej lub o pozbawienie
go stopnia oficerskiego. W rozumieniu ustawy o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych zwolnienie takie
równoznaczne jest ze zwolnieniem z powodu ukarania
karà dyscyplinarnà usuni´cia z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
———————
131) Dodany przez art. 68 pkt 3 ustawy, o której mowa w przypisie 38.
132) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 27 ustawy, o której mowa w przypisie 26.
133) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 28 lit. a) ustawy,
o której mowa w przypisie 26.
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2.134) Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynnoÊciach s∏u˝bowych prokuratorów wojskowych pociàga
za sobà skutki zawieszenia na podstawie wojskowych
przepisów dyscyplinarnych.
Art. 115. 1. Prokurator wojskowy, w razie naruszenia przez organ wojskowy prawa, rozkazów lub zarzàdzeƒ Ministra Obrony Narodowej o charakterze ogólnym oraz stwierdzenia okolicznoÊci wp∏ywajàcych
ujemnie na stan dyscypliny wojskowej i porzàdku wojskowego, wnosi, po wyjaÊnieniu sprawy, sprzeciw lub
wystàpienie do w∏aÊciwego organu wojskowego.
2. O sposobie za∏atwienia sprzeciwu lub wystàpienia zawiadamia si´ niezw∏ocznie prokuratora wojskowego, który wniós∏ sprzeciw lub wystàpienie.
3. Prokurator wojskowy mo˝e przeprowadziç kontrol´ problemowà lub kompleksowà przestrzegania
prawa przez organy i przedstawicieli jednostek organizacyjnych wchodzàcych w sk∏ad si∏ zbrojnych lub podleg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej, z wy∏àczeniem
sàdów wojskowych.
4. Prokurator wojskowy w toku wykonywania kontroli mo˝e, poza uprawnieniami wymienionymi
w art. 43 ust. 1, dokonywaç czynnoÊci w siedzibach
kontrolowanych organów lub jednostek organizacyjnych, zaznajamiaç si´, w zakresie niezb´dnym do wyjaÊnienia sprawy, z poszczególnymi zagadnieniami
wojskowymi oraz zwracaç si´ do w∏aÊciwych dowódców (szefów) o przeprowadzenie badaƒ lub szczegó∏owej kontroli dzia∏alnoÊci organów wojskowych.
5. Szczegó∏owy tryb post´powania prokuratorów
wojskowych w sprawach wymienionych w ust. 1—4
okreÊla Prokurator Generalny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodowej.
Art. 116. 1.135) Do prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury stosuje si´ w sprawach nieuregulowanych niniejszà ustawà przepisy dotyczàce ˝o∏nierzy zawodowych lub s∏u˝by okresowej, z zastrze˝eniem ust. 2.
———————
134) Ze zmianà wprowadzonà przez art. 1 pkt 28 lit. b) ustawy,
o której mowa w przypisie 26.
135) Oznaczenie ust. 1 oraz zmiany wprowadzone przez art. 7
pkt 2 lit. a) ustawy wymienionej w przypisie 120 jako
pierwsza.

Poz. 206

2.136) Uposa˝enie prokuratorów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury okreÊlajà przepisy o uposa˝eniu ˝o∏nierzy, z tym
˝e nie mo˝e byç ono ni˝sze od wynagrodzenia prokuratorów, asesorów i aplikantów w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury oraz w Ministerstwie SprawiedliwoÊci137) — na stanowiskach równorz´dnych, ustalonych przez Rad´ Ministrów w drodze rozporzàdzenia.
Rozdzia∏ 9
Zmiany w przepisach obowiàzujàcych oraz przepisy
przejÊciowe i koƒcowe
Art. 117. Przepisy art. 57 i 60 stosuje si´ tak˝e do
prokuratorów, którzy przeszli na emerytur´ lub rent´
przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.
Art. 118. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej ustawie lub w przepisach szczególnych do prokuratorów powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów
paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 86, poz. 953, Nr 98,
poz. 1071, Nr 123, poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403 oraz
z 2002 r. Nr 1, poz. 18), a w sprawach nieuregulowanych tak˝e w przepisach tej ustawy — przepisy Kodeksu pracy.
Art. 119. Ilekroç w ustawie jest mowa o ministrach,
rozumie si´ przez to równie˝ przewodniczàcych komisji i komitetów sprawujàcych funkcje naczelnych organów administracji paƒstwowej oraz kierowników urz´dów centralnych.
Art. 120. 1. Traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia
1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej
(Dz. U. z 1980 r. Nr 10, poz. 30 i z 1982 r. Nr 31, poz. 214).
2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych
przewidzianych w niniejszej ustawie zachowujà moc
przepisy dotychczasowe, je˝eli nie sà z nià sprzeczne.
———————
136) Dodany przez art. 7 pkt 2 lit. b) ustawy wymienionej
w przypisie 120 jako pierwsza.
137) Ustawà wymienionà w przypisie 1 jako pierwsza zniesiono stanowisko prokuratora w Ministerstwie SprawiedliwoÊci; prokuratorzy pe∏nià zatem swe funkcje w Ministerstwie SprawiedliwoÊci jako prokuratorzy delegowani.
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Szanowni Paƒstwo
WYDZIA¸ WYDAWNICTW I POLIGRAFII GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO
KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW
uprzejmie informuje o mo˝liwoÊci zaprenumerowania na 2002 rok nast´pujàcych wydawnictw:
DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 880,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI”
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 200,00 z∏
Cena prenumeraty nie obejmuje za∏àczników
DZIENNIK URZ¢DOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ „MONITOR POLSKI B”
zawiera og∏oszenia sprawozdaƒ finansowych spó∏ek akcyjnych i innych podmiotów gospodarczych
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 2250,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ZDROWIA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 20,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA FINANSÓW
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 88,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOÂCI
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 19,00 z∏
BIULETYN ZAMÓWIE¡ PUBLICZNYCH — og∏oszenia o przetargach i wynikach post´powaƒ
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 1000,00 z∏
PRZEGLÑD LEGISLACYJNY — zawiera dokumenty i informacje o dzia∏alnoÊci Rady Legislacyjnej przy Prezesie Rady
Ministrów oraz artyku∏y i studia dotyczàce problemów legislacji, êróde∏ prawa, procedur i technik legislacyjnych
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 160,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA ÂRODOWISKA I G∏ÓWNEGO INSPEKTORA OCHRONY ÂRODOWISKA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 48,00 z∏
DZIENNIK URZ¢DOWY MINISTRA SKARBU PAƒSTWA
Cena rocznej prenumeraty (w tym 7% VAT) — 23,00 z∏
Instytucje, urz´dy i osoby fizyczne zainteresowane prenumeratà lub zakupem pojedynczych egzemplarzy proszone sà
o sk∏adanie zamówieƒ:
listownie pod adresem Gospodarstwo Pomocnicze Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa
lub faksem pod numerem (0-22) 694-62-06, 694-64-77
Przy zakupie pojedynczych egzemplarzy prosimy o okreÊlenie formy p∏atnoÊci: przelew lub za zaliczeniem pocztowym

Egzemplarze bie˝àce oraz archiwalne od stycznia 1996 r. mo˝na nabywaç:
– w Wydziale Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71,
02-903 Warszawa, tel. 694-67-00, 694-60-96 — na podstawie nades∏anego zamówienia (wy∏àcznie sprzeda˝ wysy∏kowa);
– w punktach sprzeda˝y Dziennika Ustaw i Monitora Polskiego w Warszawie:
– ul. Powsiƒska 69/71, tel. 694-62-96
– al. Szucha 2/4, tel. 629-61-73 (od 1997 r.)
(sprzeda˝ wy∏àcznie za gotówk´)
Reklamacje z powodu niedor´czenia poszczególnych numerów zg∏aszaç nale˝y na piÊmie do Wydzia∏u Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa,
do 15 dni po otrzymaniu nast´pnego kolejnego numeru
O wszelkich zmianach nazwy lub adresu prenumeratora prosimy niezw∏ocznie informowaç na piÊmie Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii
Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Dziennik Ustaw i Monitor Polski dost´pne sà w Internecie pod adresem www.gpkprm.gov.pl
Wydawca: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów
Redakcja: Rzàdowe Centrum Legislacji — Redakcja Dziennika Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
i Dziennika Urz´dowego Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”,
ul. Bagatela 14, 00-585 Warszawa, tel. 622-66-56
Sk∏ad, druk i kolporta˝: Wydzia∏ Wydawnictw i Poligrafii Gospodarstwa Pomocniczego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
ul. Powsiƒska 69/71, 02-903 Warszawa, tel.: 694-67-50, 694-67-52, 694-64-77; fax 694-62-06, 694-64-77
Bezp∏atna infolinia: 0-800-287-581
www.gpkprm.gov.pl
e-mail: dziust@gpkprm.gov.pl
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