
Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. W celu zapewnienia ochrony prawnej
praw i interesów Skarbu Paƒstwa tworzy si´ Prokura-
tori´ Generalnà Skarbu Paƒstwa, zwanà dalej „Proku-
ratorià Generalnà”.

2. Prokuratoria Generalna jest paƒstwowà jednost-
kà organizacyjnà.

3. Nadzór nad Prokuratorià Generalnà sprawuje
minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.

Art. 2. Prokuratoria Generalna jest niezale˝na w za-
kresie dzia∏aƒ podejmowanych w ramach zast´pstwa
Skarbu Paƒstwa oraz co do treÊci wydawanych opinii.

Art. 3. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒ-
stwa sk∏ada corocznie Sejmowi, w terminie do dnia
31 marca, sprawozdanie z dzia∏alnoÊci Prokuratorii
Generalnej w poprzednim roku kalendarzowym.
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1416

U S TAWA

z dnia 7 lipca 2005 r.

o zmianie ustawy — Kodeks post´powania karnego

1417

U S TAWA

z dnia 8 lipca 2005 r.

o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa1)

Art. 1. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. — Ko-
deks post´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555,
z póên. zm. 1)) art. 464 otrzymuje brzmienie:

„Art. 464. § 1. Strony oraz obroƒcy i pe∏nomocnicy
majà prawo wziàç udzia∏ w posiedze-
niu sàdu odwo∏awczego rozpoznajàce-
go za˝alenie na postanowienie koƒ-
czàce post´powanie oraz na zatrzyma-

nie. Majà oni prawo do udzia∏u w po-
siedzeniu sàdu odwo∏awczego tak˝e
wtedy, gdy przys∏uguje im prawo
udzia∏u w posiedzeniu sàdu pierwszej
instancji.

§ 2. W innych wypadkach sàd odwo∏awczy
mo˝e zezwoliç stronom lub obroƒcy
albo pe∏nomocnikowi na wzi´cie
udzia∏u w posiedzeniu.

§ 3. Przepis art. 451 stosuje si´ odpowied-
nio, gdy przedmiotem posiedzenia ma
byç rozpoznanie za˝alenia na postano-
wienie koƒczàce post´powanie oraz na
zatrzymanie.”.

Art. 2. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski

———————
1) Niniejszà ustawà zmienia si´ ustawy: ustaw´ z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks post´powania cywilnego, ustaw´

z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska paƒstwowe, ustaw´ z dnia 26 maja
1982 r. — Prawo o adwokaturze, ustaw´ z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych, ustaw´ z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych, ustaw´ z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze, ustaw´ z dnia 14 lutego 1991 r. —
Prawo o notariacie, ustaw´ z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwy˝szej Izbie Kontroli, ustaw´ z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skarbowi Paƒstwa, ustaw´ z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konsty-
tucyjnym, ustaw´ z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez osoby pe∏niàce
funkcje publiczne, ustaw´ z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia∏ach administracji rzàdowej, ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustaw´ z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo o ustroju sàdów administracyjnych i usta-
w´ z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi.

———————
1) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77,
poz. 680, Nr 96, poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143,
poz. 1203 i Nr 163, poz. 1363.



Rozdzia∏ 2

Zakres dzia∏ania Prokuratorii Generalnej

Art. 4. 1. Do zadaƒ Prokuratorii Generalnej nale˝y:

1) wy∏àczne zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa
przed Sàdem Najwy˝szym i Naczelnym Sàdem
Administracyjnym;

2) zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa przed sà-
dami powszechnymi, wojskowymi, administracyj-
nymi i polubownymi;

3) zast´pstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sàda-
mi, trybuna∏ami i innymi organami orzekajàcymi
w stosunkach mi´dzynarodowych;

4) wydawanie opinii prawnych.

2. Zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa przez
Prokuratori´ Generalnà dotyczy spraw, w których
Skarb Paƒstwa jest lub powinien byç stronà powodo-
wà albo pozwanà, albo te˝ uczestnikiem post´powa-
nia przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem
orzekajàcym.

3. Rada Ministrów mo˝e wyznaczyç Prokuratori´
Generalnà do reprezentowania Rady Ministrów lub
ministrów w post´powaniu przed Trybuna∏em Konsty-
tucyjnym.

4. Zast´pstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2,
nie obejmuje spraw:

1) z zakresu stosunku pracy lub stosunku s∏u˝bowe-
go w administracji publicznej;

2) wieczystoksi´gowych;

3) w przedmiocie wpisu do w∏aÊciwego rejestru;

4) podatkowych;

5) rozpoznawanych w post´powaniu upad∏oÊcio-
wym, naprawczym lub egzekucyjnym.

5. Prokuratoria Generalna nie wykonuje zast´p-
stwa procesowego paƒstwowych osób prawnych.

Art. 5. Przy wykonywaniu zadaƒ Prokuratoria Ge-
neralna wspó∏dzia∏a z:

1) organami w∏adzy publicznej;

2) paƒstwowymi osobami prawnymi;

3) paƒstwowymi jednostkami organizacyjnymi nie-
majàcymi osobowoÊci prawnej;

4) organami jednostek samorzàdu terytorialnego
i innymi podmiotami, którym powierzono wyko-
nywanie zadaƒ publicznych na podstawie ustaw
lub porozumieƒ.

Art. 6. 1. Prokuratoria Generalna mo˝e przejàç
sprawy, o których mowa w art. 4 ust. 4, o ile wymaga

tego ochrona wa˝nych praw lub interesów Skarbu
Paƒstwa:

1) z urz´du lub na wniosek organu w∏adzy publicz-
nej, paƒstwowej jednostki organizacyjnej niema-
jàcej osobowoÊci prawnej lub innego podmiotu,
któremu powierzono wykonywanie zadaƒ publicz-
nych na podstawie ustawy lub porozumienia; 

2) na wniosek organu jednostki samorzàdu terytorial-
nego.

2. Przej´cie, o którym mowa w ust. 1, mo˝e nastà-
piç w ka˝dym stadium post´powania.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor jej
oddzia∏u mo˝e odmówiç przej´cia sprawy w terminie
14 dni od dnia dor´czenia wniosku, o którym mowa
w ust. 1. Odmow´ przej´cia sprawy Prezes Prokurato-
rii Generalnej albo dyrektor jej oddzia∏u uzasadnia na
piÊmie i dor´cza wnioskodawcy.

4. Stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej al-
bo dyrektora jej oddzia∏u w przedmiocie przej´cia
sprawy jest wià˝àce.

Art. 7. W post´powaniu przed sàdami, trybuna∏a-
mi i innymi organami orzekajàcymi w stosunkach
mi´dzynarodowych Prokuratoria Generalna bierze
udzia∏ na wezwanie organu w∏adzy publicznej, je˝eli
zachodzi koniecznoÊç ochrony praw lub interesów
Skarbu Paƒstwa.

Art. 8. 1. Zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa
przez Prokuratori´ Generalnà jest obowiàzkowe, je-
˝eli wartoÊç przedmiotu sprawy przewy˝sza kwot´ 
1 000 000 z∏.

2. W sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzonej
przez wydanie ustawy lub rozporzàdzenia Rady Mini-
strów niezgodnych z Konstytucjà, ratyfikowanà umo-
wà mi´dzynarodowà lub ustawà, a tak˝e w sprawie
o naprawienie szkody wyrzàdzonej przez niewydanie
takiego aktu normatywnego, którego obowiàzek wy-
dania przewiduje przepis prawa, zast´pstwo proceso-
we Skarbu Paƒstwa wykonuje Prokuratoria General-
na. W sprawie o naprawienie szkody wyrzàdzonej
przez wydanie lub niewydanie rozporzàdzenia przez
inny organ konstytucyjnie do tego powo∏any czynno-
Êci procesowe za Skarb Paƒstwa podejmuje ten or-
gan.

3. Prokuratoria Generalna z urz´du lub na wniosek
organu paƒstwowej jednostki organizacyjnej mo˝e
przejàç zast´pstwo procesowe w ka˝dej sprawie, je˝e-
li wymaga tego ochrona wa˝nych praw lub interesów
Skarbu Paƒstwa. 

4. Stanowisko Prokuratorii Generalnej w przed-
miocie przej´cia sprawy jest wià˝àce.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Prokura-
toria Generalna zawiadamia sàd oraz strony lub
uczestników post´powania o przej´ciu zast´pstwa
procesowego; przej´cie wy∏àcza dotychczasowego
przedstawiciela Skarbu Paƒstwa od udzia∏u w dalszym
post´powaniu.
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Art. 9. 1. W sprawach, w których wartoÊç przed-
miotu sporu nie przewy˝sza kwoty 1 000 000 z∏, oraz
w których z mocy odr´bnych ustaw prawa lub intere-
sy Skarbu Paƒstwa reprezentujà organy lub jednostki
organizacyjne, o których mowa w art. 6 ust. 1, zwane
dalej „podmiotami reprezentujàcymi Skarb Paƒstwa”,
czynnoÊci w sprawie podejmujà organy tych podmio-
tów.

2. Prokuratoria Generalna z urz´du lub na wniosek
podmiotu reprezentujàcego Skarb Paƒstwa mo˝e
przejàç zast´pstwo procesowe w ka˝dej sprawie,
o której mowa w ust. 1, je˝eli wymaga tego ochrona
wa˝nych praw lub interesów Skarbu Paƒstwa. Przepi-
sy art. 8 ust. 4 i 5 stosuje si´ odpowiednio.

Art. 10. 1. W sprawach dotyczàcych wa˝nych praw
lub interesów Skarbu Paƒstwa, Prokuratoria General-
na, na wniosek podmiotu reprezentujàcego Skarb
Paƒstwa, wydaje opinie prawne, w tym tak˝e opiniuje
projekty umów, których stronà jest lub ma byç Skarb
Paƒstwa.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor jej
oddzia∏u nie mo˝e odmówiç wydania opinii prawnej,
je˝eli wartoÊç przedmiotu sprawy przekracza kwot´ 
1 000 000 z∏.

3. Odmowa wydania opinii prawnej nast´puje
w terminie 14 dni od dnia dor´czenia wniosku, o któ-
rym mowa w ust. 1; odmowa jest wià˝àca. 

Art. 11. 1. Podmiot reprezentujàcy Skarb Paƒstwa
nie ponosi kosztów zast´pstwa procesowego wykony-
wanego przez Prokuratori´ Generalnà.

2. Podmiot reprezentujàcy Skarb Paƒstwa, na ˝à-
danie Prokuratorii Generalnej, udziela jej informacji
o sprawie oraz przedk∏ada dokumenty i inne dowody,
je˝eli jest to niezb´dne do podj´cia czynnoÊci zast´p-
stwa procesowego lub wydania opinii prawnej.

Art. 12. 1. Organ w∏adzy publicznej, który powie-
rzy∏ innemu podmiotowi wykonywanie zadaƒ publicz-
nych na podstawie porozumienia, zawiadamia o tym
Prezesa Prokuratorii Generalnej.

2. Podmiot reprezentujàcy Skarb Paƒstwa zawia-
damia Prokuratori´ Generalnà o ka˝dym post´powa-
niu wszcz´tym przed sàdem, trybuna∏em lub innym
organem orzekajàcym, w którym podmiot ten wyst´-
puje jako przedstawiciel Skarbu Paƒstwa, oraz o sta-
nie prawnym lub faktycznym zwiàzanym z dzia∏alno-
Êcià tego podmiotu, który uzasadnia wystàpienie
z roszczeniem Skarbu Paƒstwa, wraz z szczegó∏owymi
informacjami o przedmiocie post´powania albo ro-
dzaju roszczenia.

Rozdzia∏ 3

CzynnoÊci i pe∏nomocnictwa Prokuratorii Generalnej

Art. 13. 1. W∏aÊciwym do wykonywania zast´p-
stwa procesowego jest oddzia∏ Prokuratorii General-
nej, w którego okr´gu znajduje si´ siedziba podmiotu

reprezentujàcego Skarb Paƒstwa, z którego dzia∏alno-
Êcià wià˝e si´ dochodzone roszczenie.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej mo˝e przekazaç
spraw´ innemu oddzia∏owi ni˝ okreÊlony w ust. 1 lub
G∏ównemu Urz´dowi Prokuratorii Generalnej, je˝eli
wymaga tego ochrona praw lub interesów Skarbu
Paƒstwa.

3. Podmiot reprezentujàcy Skarb Paƒstwa, po
otrzymaniu pozwu, innego pisma procesowego lub
wezwania w sprawie, w której Prokuratoria Generalna
wykonuje zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa,
niezw∏ocznie przekazuje je Prokuratorii Generalnej
wraz ze swoim stanowiskiem, szczegó∏owymi infor-
macjami o przedmiocie post´powania oraz dowodami
w sprawie.

4. W przypadkach wymagajàcych wiadomoÊci
specjalnych Prokuratoria Generalna mo˝e zasi´gaç
opinii bieg∏ych i t∏umaczy.

Art. 14. 1. Podmioty reprezentujàce Skarb Paƒstwa
sk∏adajà Prokuratorii Generalnej, na jej ˝àdanie lub
z w∏asnej inicjatywy, wnioski co do czynnoÊci proceso-
wych w sprawach, w których Prokuratoria Generalna
wykonuje zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa,
w szczególnoÊci co do wszcz´cia procesu, cofni´cia
powództwa, uznania roszczenia, wycofania powódz-
twa wzajemnego, zawarcia ugody lub wniesienia
Êrodków odwo∏awczych.

2. Prokuratoria Generalna nie jest zwiàzana treÊcià
wniosków, o których mowa w ust. 1. W razie niezgod-
noÊci stanowiska Prokuratorii Generalnej z wnioskiem
podmiotu reprezentujàcego Skarb Paƒstwa, stanowi-
sko Prokuratorii Generalnej jest wià˝àce. O zaj´tym
stanowisku zawiadamia si´ wnioskodawc´ wraz z po-
daniem uzasadnienia na piÊmie.

Art. 15. 1. CzynnoÊci zast´pstwa przed sàdami, try-
buna∏ami i innymi organami orzekajàcymi wykonujà
wy∏àcznie radcowie Prokuratorii Generalnej.

2. CzynnoÊci zast´pstwa mogà wykonywaç rów-
nie˝ Prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej.

3. Dokumentem upowa˝niajàcym radc´ Prokurato-
rii Generalnej do wykonywania czynnoÊci zast´pstwa
jest legitymacja s∏u˝bowa, która zawiera w szczegól-
noÊci imi´ i nazwisko oraz stanowisko s∏u˝bowe radcy
Prokuratorii Generalnej.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej
radcy Prokuratorii Generalnej oraz sposób dokonywa-
nia wpisów w tej legitymacji i post´powania z nià, a tak-
˝e organ w∏aÊciwy do jej wydania, uwzgl´dniajàc
w szczególnoÊci termin wa˝noÊci legitymacji s∏u˝bowej,
okolicznoÊci uzasadniajàce jej wymian´ i zwrot oraz po-
st´powanie w razie utraty legitymacji s∏u˝bowej.

Art. 16. 1. Radcowie Prokuratorii Generalnej, bio-
ràc udzia∏ w rozprawach sàdowych, wyst´pujà w stro-
ju urz´dowym. Strojem urz´dowym jest toga.
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2. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu z mi-
nistrem w∏aÊciwym do spraw Skarbu Paƒstwa okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, wzór stroju urz´dowego
radców Prokuratorii Generalnej, uwzgl´dniajàc uro-
czysty charakter stroju, odpowiedni do powagi sàdu
i utrwalonej tradycji.

Art. 17. 1. Je˝eli zachodzi koniecznoÊç wykonywa-
nia zast´pstwa procesowego przed sàdami, trybuna-
∏ami lub innymi organami orzekajàcymi w sprawach
wymagajàcych znajomoÊci prawa obcego albo proce-
dur lub instytucji mi´dzynarodowych, Prokuratoria
Generalna mo˝e powierzyç to zast´pstwo w drodze
umowy cywilnoprawnej radcy prawnemu, adwokato-
wi lub innej osobie uprawnionej do wyst´powania
w charakterze pe∏nomocnika procesowego.

2. Koszty zwiàzane z ustanowieniem pe∏nomocni-
ka procesowego, o którym mowa w ust. 1, ponosi Pro-
kuratoria Generalna.

3. Do ustanowienia pe∏nomocnika procesowego,
o którym mowa w ust. 1, nie stosuje si´ przepisów
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamówieƒ
publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177, z póên. zm.2)). 

Art. 18. W sprawach o istotnym znaczeniu dla
ochrony praw lub interesów Skarbu Paƒstwa stanowi-
ska Prokuratorii Generalnej sà przyjmowane kolegial-
nie.

Rozdzia∏ 4

Organizacja Prokuratorii Generalnej

Art. 19. 1. Pracami Prokuratorii Generalnej kieruje
Prezes Prokuratorii Generalnej, przy pomocy wicepre-
zesów Prokuratorii Generalnej i dyrektorów oddzia∏ów
Prokuratorii Generalnej.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej ponadto:

1) reprezentuje Prokuratori´ Generalnà;

2) kieruje G∏ównym Urz´dem Prokuratorii General-
nej;

3) jest prze∏o˝onym wszystkich radców i innych pra-
cowników Prokuratorii Generalnej.

3. Wiceprezesi Prokuratorii Generalnej kierujà dzia-
∏ami jej pracy, wyznaczonymi przez Prezesa Prokurato-
rii Generalnej.

4. Prokuratoria Generalna u˝ywa piecz´ci urz´do-
wej, okreÊlonej w przepisach o piecz´ciach paƒstwo-
wych.

Art. 20. 1. Prezesa Prokuratorii Generalnej powo∏u-
je Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra w∏aÊci-
wego do spraw Skarbu Paƒstwa.

2. Prezesa Prokuratorii Generalnej powo∏uje si´ na
pi´cioletnià kadencj´. Ta sama osoba nie mo˝e byç
Prezesem Prokuratorii Generalnej d∏u˝ej ni˝ przez
dwie kolejne kadencje.

3. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej, w liczbie
nieprzekraczajàcej dwóch, powo∏uje i odwo∏uje mini-
ster w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa na wniosek
Prezesa Prokuratorii Generalnej.

4. Prezesa i wiceprezesów Prokuratorii Generalnej
powo∏uje si´ spoÊród osób posiadajàcych kwalifikacje
do zajmowania stanowiska radcy Prokuratorii Gene-
ralnej.

5. Powo∏anie, o którym mowa w ust. 1 i 3, stanowi
nawiàzanie stosunku pracy na podstawie powo∏ania
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. — Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94,
z póên. zm.3)).

6. Prezes Rady Ministrów odwo∏uje Prezesa Proku-
ratorii Generalnej przed up∏ywem kadencji z powodu:

1) z∏o˝enia rezygnacji z zajmowanego stanowiska
s∏u˝bowego;

2) trwa∏ej niezdolnoÊci do pe∏nienia obowiàzków
s∏u˝bowych z powodu choroby stwierdzonej orze-
czeniem lekarza orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych albo innym równorz´dnym orzecze-
niem;

3) utraty kwalifikacji do zajmowania stanowiska rad-
cy Prokuratorii Generalnej;

4) ra˝àcego naruszenia obowiàzków s∏u˝bowych.

Art. 21. 1. Ze stanowiskami Prezesa lub wicepreze-
sa Prokuratorii Generalnej nie mo˝na ∏àczyç przyna-
le˝noÊci do partii politycznych ani pe∏nienia funkcji
publicznych.

2. Prezes i wiceprezesi Prokuratorii Generalnej nie
mogà prowadziç dzia∏alnoÊci zarobkowej, z wyjàtkiem
dzia∏alnoÊci naukowej, naukowo-dydaktycznej, dydak-
tycznej i publicystycznej.

Art. 22. 1. W sk∏ad Prokuratorii Generalnej wcho-
dzà G∏ówny Urzàd Prokuratorii Generalnej z siedzibà
w mieÊcie sto∏ecznym Warszawie oraz oddzia∏y Proku-
ratorii Generalnej z siedzibami w miejscowoÊciach,
w których majà siedziby sàdy apelacyjne.
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2) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537
i Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1362.

———————
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 113,
poz. 717, z 1999 r. Nr 99, poz. 1152, z 2000 r. Nr 19,
poz. 239, Nr 43, poz. 489, Nr 107, poz. 1127 i Nr 120,
poz. 1268, z 2001 r. Nr 11, poz. 84, Nr 28, poz. 301, Nr 52,
poz. 538, Nr 99, poz. 1075, Nr 111, poz. 1194, Nr 123,
poz. 1354, Nr 128, poz. 1405 i Nr 154, poz. 1805, z 2002 r.
Nr 74, poz. 676, Nr 135, poz. 1146, Nr 196, poz. 1660,
Nr 199, poz. 1673 i Nr 200, poz. 1679, z 2003 r. Nr 166,
poz. 1608 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 96, poz. 959,
Nr 99, poz. 1001, Nr 120, poz. 1252 i Nr 240, poz. 2407 oraz
z 2005 r. Nr 10, poz. 71, Nr 68, poz. 610, Nr 86, poz. 732 i
Nr 167, poz. 1398.



2. Oddzia∏y Prokuratorii Generalnej dzia∏ajà w ob-
szarach w∏aÊciwoÊci sàdów apelacyjnych, w których
majà siedzib´.

3. W obszarze w∏aÊciwoÊci Sàdu Apelacyjnego
w Warszawie zadania oddzia∏u Prokuratorii General-
nej wykonuje G∏ówny Urzàd Prokuratorii Generalnej. 

Art. 23. 1. Oddzia∏y Prokuratorii Generalnej
w okr´gach swojej w∏aÊciwoÊci miejscowej samo-
dzielnie wykonujà zadania i czynnoÊci Prokuratorii Ge-
neralnej.

2. Oddzia∏em Prokuratorii Generalnej kieruje dy-
rektor oddzia∏u, któremu funkcj´ t´ powierza Prezes
Prokuratorii Generalnej. Dyrektor oddzia∏u jest prze∏o-
˝onym radców i innych pracowników tego oddzia∏u.

3. Funkcj´ dyrektora oddzia∏u Prokuratorii Gene-
ralnej powierza si´ radcy Prokuratorii Generalnej.

Art. 24. Prokuratoria Generalna jest jednostkà bu-
d˝etowà i prowadzi gospodark´ finansowà na zasa-
dach okreÊlonych w odr´bnych przepisach dla paƒ-
stwowych jednostek bud˝etowych.

Art. 25. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, nadaje
Prokuratorii Generalnej, w drodze zarzàdzenia, statut
okreÊlajàcy organizacj´ i szczegó∏owe zasady funkcjo-
nowania Prokuratorii Generalnej, a w szczególnoÊci:

1) organizacj´ wewn´trznà G∏ównego Urz´du i od-
dzia∏ów Prokuratorii Generalnej, w tym funkcje in-
ne ni˝ dyrektor oddzia∏u wyst´pujàce w Prokurato-
rii Generalnej;

2) tryb udzielania pe∏nomocnictw, o których mowa
w art. 17 ust. 1.

2. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa,
w drodze zarzàdzenia, okreÊli sposób i tryb przygoto-
wywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk
Prokuratorii Generalnej, o których mowa w art. 18,
z uwzgl´dnieniem przes∏anek kwalifikowania spraw
do kategorii spraw o istotnym znaczeniu dla ochrony
praw lub interesów Skarbu Paƒstwa.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej ustala, w drodze
zarzàdzenia, regulamin wewn´trznego urz´dowania
Prokuratorii Generalnej, który okreÊla w szczególno-
Êci:

1) tryb wykonywania zadaƒ i czynnoÊci w Prokurato-
rii Generalnej;

2) rozk∏ad czasu pracy w Prokuratorii Generalnej
w tygodniu oraz jego wymiar w poszczególnych
dniach tygodnia, w tym czas rozpoczynania i koƒ-
czenia pracy w poszczególnych dniach tygodnia,
z uwzgl´dnieniem zasad dotyczàcych pracowni-
ków urz´dów paƒstwowych.

4. Prezes Rady Ministrów okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owy tryb wspó∏dzia∏ania Prokura-
torii Generalnej przy wykonywaniu zast´pstwa proce-

sowego Skarbu Paƒstwa z organami w∏adzy publicz-
nej, podmiotami reprezentujàcymi Skarb Paƒstwa,
paƒstwowymi osobami prawnymi, paƒstwowymi jed-
nostkami organizacyjnymi niemajàcymi osobowoÊci
prawnej oraz organami samorzàdu terytorialnego i in-
nymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie
zadaƒ publicznych na podstawie ustaw lub porozu-
mieƒ, z uwzgl´dnieniem organizacji Prokuratorii Ge-
neralnej i kompetencji jej oddzia∏ów.

Rozdzia∏ 5

Radcowie Prokuratorii Generalnej i starsi radcowie
Prokuratorii Generalnej

Art. 26. W Prokuratorii Generalnej sà zatrudnieni
radcowie Prokuratorii Generalnej i starsi radcowie
Prokuratorii Generalnej, zwani dalej „radcami”.

Art. 27. 1. Radcowie, wykonujàc czynnoÊci proce-
sowe, kierujà si´ w∏asnym przekonaniem opartym na
wiedzy prawniczej i doÊwiadczeniu.

2. Radcowie przy wykonywaniu czynnoÊci proce-
sowych sà niezale˝ni.

Art. 28. 1. Radcowie wykonujà polecenia prze∏o˝o-
nych, dotyczàce treÊci czynnoÊci zast´pstwa. Na ˝àda-
nie radcy prze∏o˝ony wydaje polecenie na piÊmie wraz
z uzasadnieniem.

2. Je˝eli radca nie zgadza si´ z poleceniem, o któ-
rym mowa w ust. 1, mo˝e ˝àdaç, by zmieniono pole-
cenie albo by wy∏àczono go od udzia∏u w sprawie.
W sprawach tych rozstrzyga ostatecznie prze∏o˝ony
tego prze∏o˝onego, który wyda∏ polecenie.

3. W przypadku gdy w post´powaniu przed sà-
dem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym
ujawnià si´ nowe okolicznoÊci, radca samodzielnie
podejmuje decyzje zwiàzane z dalszym tokiem post´-
powania. 

Art. 29. 1. Radcà Prokuratorii Generalnej mo˝e byç
osoba, która:

1) posiada obywatelstwo polskie;

2) korzysta z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich;

3) ukoƒczy∏a wy˝sze studia prawnicze w Polsce i uzy-
ska∏a tytu∏ magistra albo ukoƒczy∏a zagraniczne
studia prawnicze, uznane w Polsce;

4) posiada uprawnienia radcy prawnego, adwokata
lub notariusza albo zajmowa∏a stanowisko s´dzie-
go sàdu powszechnego, s´dziego sàdu wojskowe-
go lub s´dziego sàdu administracyjnego albo sta-
nowisko prokuratora;

5) nie by∏a karana za umyÊlne przest´pstwo lub prze-
st´pstwo skarbowe albo nieumyÊlne przest´pstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu;

6) jest nieskazitelnego charakteru i swym dotychcza-
sowym zachowaniem daje r´kojmi´ prawid∏owe-
go wykonywania zawodu radcy.
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2. Wymóg okreÊlony w ust. 1 pkt 4 nie dotyczy
osoby, która:

1) posiada tytu∏ naukowy profesora lub stopieƒ na-
ukowy doktora habilitowanego nauk prawnych
lub

2) pracowa∏a na stanowisku zwiàzanym z legislacjà,
nie ni˝szym ni˝ legislator lub specjalista do spraw
legislacji, w urz´dzie organu w∏adzy paƒstwowej
przez co najmniej pi´ç lat.

Art. 30. Starszym radcà Prokuratorii Generalnej
mo˝e byç:

1) radca Prokuratorii Generalnej, który przez co naj-
mniej trzy lata zajmowa∏ stanowisko radcy Proku-
ratorii Generalnej, lub

2) osoba, która posiada tytu∏ naukowy profesora lub
stopieƒ naukowy doktora habilitowanego nauk
prawnych, lub

3) osoba, która posiada uprawnienia radcy prawne-
go, adwokata lub notariusza i wykonywa∏a ten za-
wód przez co najmniej pi´ç lat, lub

4) osoba, która zajmowa∏a stanowisko s´dziego sàdu
powszechnego, s´dziego sàdu wojskowego lub
s´dziego sàdu administracyjnego albo stanowisko
prokuratora przez co najmniej trzy lata, lub

5) osoba, która pracowa∏a na stanowisku zwiàzanym
z legislacjà, nie ni˝szym ni˝ legislator lub specjali-
sta do spraw legislacji, w urz´dzie organu w∏adzy
paƒstwowej przez co najmniej osiem lat.

Art. 31. Ma∏˝onkowie oraz osoby pozostajàce ze
sobà w stosunku pokrewieƒstwa do drugiego stopnia
w∏àcznie lub powinowactwa pierwszego stopnia nie
mogà byç zatrudnieni w Prokuratorii Generalnej, je˝e-
li powsta∏by mi´dzy tymi osobami stosunek s∏u˝bo-
wej podleg∏oÊci.

Art. 32. 1. Radców mianuje Prezes Prokuratorii Ge-
neralnej.

2. Mianowanie, o którym mowa w ust. 1, stanowi
nawiàzanie stosunku pracy na podstawie mianowania
w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.

Art. 33. Przed wr´czeniem aktu mianowania radca
Prokuratorii Generalnej i starszy radca Prokuratorii
Generalnej, o którym mowa w art. 30 pkt 2—5, sk∏ada,
wobec Prezesa Prokuratorii Generalnej, Êlubowanie
wed∏ug nast´pujàcej roty: „Âlubuj´ uroczyÊcie na po-
wierzonym mi stanowisku s∏u˝yç wiernie Rzeczypo-
spolitej Polskiej, staç na stra˝y prawa oraz strzec praw
i interesów Skarbu Paƒstwa, obowiàzki swoje 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”.

Art. 34. Obowiàzkiem radcy jest post´powaç zgod-
nie ze z∏o˝onym Êlubowaniem, a w szczególnoÊci:

1) chroniç prawa i interesy Skarbu Paƒstwa;

2) rzetelnie i terminowo wykonywaç czynnoÊci s∏u˝-
bowe;

3) przestrzegaç tajemnic ustawowo chronionych;

4) stale podnosiç kwalifikacje zawodowe.

Art. 35. Czas pracy radcy jest okreÊlony rozmiarem
jego zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych i nie mo˝e przekra-
czaç norm okreÊlonych w przepisach dotyczàcych pra-
cowników urz´dów paƒstwowych.

Art. 36. 1. W uzasadnionych przypadkach radca
mo˝e byç przeniesiony, na okres do 6 miesi´cy, do
pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami w G∏ów-
nym Urz´dzie Prokuratorii Generalnej albo w innym
jej oddziale. W okresie przeniesienia przys∏uguje mu
wynagrodzenie stosowne do wykonywanej pracy, lecz
nie ni˝sze od dotychczasowego. Przeniesienie takie
dopuszczalne jest tylko raz na dwa lata.

2. Niedopuszczalne jest czasowe przeniesienie,
bez zgody zainteresowanego, do G∏ównego Urz´du
Prokuratorii Generalnej albo jej oddzia∏u, majàcego
siedzib´ w innej miejscowoÊci, kobiety w cià˝y lub
radcy sprawujàcego opiek´ nad dzieckiem w wieku do
czternastu lat, a tak˝e w przypadkach, gdy stojà temu
na przeszkodzie wa˝ne wzgl´dy osobiste lub rodzinne
radcy.

Art. 37. 1. Radca zachowuje w tajemnicy informa-
cje, które uzyska∏ w zwiàzku z wykonywaniem swoich
czynnoÊci s∏u˝bowych.

2. Obowiàzek zachowania tajemnicy, o którym mo-
wa w ust. 1, trwa równie˝ po ustaniu zatrudnienia.

3. Zwolnienie z obowiàzku zachowania tajemnicy,
o którym mowa w ust. 1, okreÊlajà odr´bne przepisy.

Art. 38. 1. Radca nie mo˝e podejmowaç dodatko-
wego zatrudnienia, z wyjàtkiem zatrudnienia na stano-
wisku naukowym, naukowo-dydaktycznym lub dydak-
tycznym.

2. Radca nie mo˝e podejmowaç zaj´cia lub sposo-
bu zarobkowania, które pozostawa∏yby w sprzeczno-
Êci z jego czynnoÊciami s∏u˝bowymi albo wzbudza∏y-
by podejrzenie o stronniczoÊç lub interesownoÊç.

Art. 39. Radca nie mo˝e wykonywaç mandatu po-
s∏a, senatora lub radnego ani byç cz∏onkiem partii po-
litycznej.

Art. 40. Radcy nie wolno uczestniczyç w strajkach
lub akcjach zak∏ócajàcych normalne funkcjonowanie
G∏ównego Urz´du Prokuratorii Generalnej lub jej od-
dzia∏u albo w dzia∏alnoÊci sprzecznej z obowiàzkami
radcy.

Art. 41. Radca niezw∏ocznie zawiadamia Prezesa
Prokuratorii Generalnej o toczàcej si´ sprawie sàdo-
wej, w której wyst´puje jako strona lub uczestnik po-
st´powania.
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Art. 42. 1. Radca podlega co dwa lata ocenie kwa-
lifikacyjnej. Ocena kwalifikacyjna mo˝e byç dokonana
w ka˝dym czasie na polecenie Prezesa Prokuratorii
Generalnej.

2. Ocena kwalifikacyjna dotyczy wykonywania
przez radc´ zadaƒ i czynnoÊci s∏u˝bowych.

3. Oceny kwalifikacyjnej dokonuje dyrektor oddzia-
∏u Prokuratorii Generalnej, w którym radca jest zatrud-
niony, a oceny radców zatrudnionych w G∏ównym
Urz´dzie Prokuratorii Generalnej — Prezes Prokurato-
rii Generalnej.

4. Ocen´ kwalifikacyjnà dor´cza si´ na piÊmie rad-
cy, którego dotyczy.

5. Od oceny kwalifikacyjnej radca mo˝e zwróciç
si´, w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia, do Pre-
zesa Prokuratorii Generalnej z wnioskiem o dokonanie
ponownej oceny kwalifikacyjnej. 

6. Od oceny kwalifikacyjnej przys∏uguje odwo∏anie
do sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ
spo∏ecznych w terminie 14 dni od dnia jej dor´czenia.
Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy Kodek-
su post´powania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia
sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, kryteria i tryb doko-
nywania oceny kwalifikacyjnej, uwzgl´dniajàc wÊród
kryteriów post´powanie zgodne ze z∏o˝onym Êlubo-
waniem oraz starannoÊç, rzetelnoÊç i terminowoÊç
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych. 

Art. 43. 1. Wynagrodzenie radcy sk∏ada si´ z wyna-
grodzenia zasadniczego, odpowiadajàcego zajmowa-
nemu stanowisku s∏u˝bowemu, dodatku za wielolet-
nià prac´ w Prokuratorii Generalnej oraz dodatku
funkcyjnego w razie powierzenia funkcji w Prokurato-
rii Generalnej.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzàdze-
nia:

1) wysokoÊç wynagrodzenia zasadniczego radców
Prokuratorii Generalnej i starszych radców Proku-
ratorii Generalnej,

2) stawki dodatku funkcyjnego osób pe∏niàcych
w Prokuratorii Generalnej funkcje, okreÊlone
w art. 23 ust. 2 i 3, oraz w zarzàdzeniu, o którym
mowa w art. 25 ust. 1

— z uwzgl´dnieniem poziomu wynagrodzeƒ zasadni-
czych i dodatków funkcyjnych s´dziów sàdów po-
wszechnych, przyjmujàc, ˝e okreÊlone w ten sposób
wynagrodzenie zasadnicze radców Prokuratorii Ge-
neralnej i starszych radców Prokuratorii Generalnej
nie mo˝e przekraczaç 130 % wynagrodzenia zasadni-
czego odpowiednio s´dziego sàdu okr´gowego i s´-
dziego sàdu apelacyjnego, a najwy˝szy dodatek funk-
cyjny nie mo˝e przekraczaç kwoty dodatku funkcyj-
nego przewidzianego dla prezesa odpowiedniego 
sàdu.

Art. 44. Radcy przys∏uguje dodatek za wieloletnià
prac´ w wysokoÊci wynoszàcej po 5 latach pracy
5 % miesi´cznego wynagrodzenia zasadniczego. Do-
datek ten wzrasta o 1 % za ka˝dy dalszy rok pracy a˝
do osiàgni´cia 20 % miesi´cznego wynagrodzenia za-
sadniczego.

Art. 45. 1. Prezes Prokuratorii Generalnej za szcze-
gólne osiàgni´cia w pracy zawodowej mo˝e przyznaç
radcy nagrod´ ze specjalnie utworzonego w tym celu
funduszu nagród. 

2. Fundusz nagród, o którym mowa w ust. 1, w wy-
sokoÊci do 3 % planowanych wynagrodzeƒ osobo-
wych pozostaje w dyspozycji Prezesa Prokuratorii Ge-
neralnej i mo˝e byç przez niego podwy˝szony w ra-
mach posiadanych Êrodków na wynagrodzenia.

Art. 46. Radcom przys∏ugujà nagrody jubileuszo-
we w wysokoÊci:

1) po 20 latach pracy — 75 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

2) po 25 latach pracy — 100 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

3) po 30 latach pracy — 150 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

4) po 35 latach pracy — 200 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

5) po 40 latach pracy — 300 % wynagrodzenia mie-
si´cznego;

6) po 45 latach pracy — 400 % wynagrodzenia mie-
si´cznego.

Art. 47. Radcy wykonujàcemu na polecenie prze∏o-
˝onego czynnoÊci s∏u˝bowe poza sta∏ym miejscem
pracy przys∏ugujà nale˝noÊci na pokrycie kosztów
zwiàzanych z podró˝à s∏u˝bowà na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach wydanych na podstawie art. 775

§ 2 Kodeksu pracy.

Art. 48. Radcy przys∏uguje corocznie dodatkowy
urlop wypoczynkowy w wymiarze:

1) 6 dni — po 10 latach pracy;

2) 12 dni — po 15 latach pracy.

Art. 49. 1. Radcy zatrudnionemu w niej przez okres
nie krótszy ni˝ 5 lat Prezes Prokuratorii Generalnej mo-
˝e udzieliç p∏atnego urlopu dla poratowania zdrowia
w wymiarze nieprzekraczajàcym jednorazowo 6 mie-
si´cy.

2. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, nie udziela si´,
je˝eli radca by∏ ciàgle nieobecny w pracy z powodu
choroby d∏u˝ej ni˝ rok.

3. Urlopu, o którym mowa w ust. 1, mo˝na udzie-
liç na wniosek radcy, poparty opinià lekarza medycy-
ny pracy o stanie zdrowia radcy.
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4. W okresie urlopu, o którym mowa w ust. 1, rad-
cy przys∏uguje wynagrodzenie obliczone wed∏ug za-
sad obowiàzujàcych przy ustalaniu wynagrodzenia za
czas urlopu wypoczynkowego, okreÊlonych w przepi-
sach wydanych na podstawie art. 173 Kodeksu pracy.

Art. 50. 1. Radcy, którego stosunek pracy zosta∏
rozwiàzany z powodu nabycia prawa do renty z tytu∏u
niezdolnoÊci do pracy lub emerytury, przys∏uguje jed-
norazowa odprawa w wysokoÊci trzymiesi´cznego
wynagrodzenia, a je˝eli radca przepracowa∏ co naj-
mniej 20 lat — w wysokoÊci szeÊciomiesi´cznego wy-
nagrodzenia.

2. Miesi´czne wynagrodzenie stanowiàce podsta-
w´ ustalenia wysokoÊci odprawy, o którym mowa
w ust. 1, oblicza si´ wed∏ug zasad obowiàzujàcych
przy ustalaniu ekwiwalentu pieni´˝nego za urlop wy-
poczynkowy, okreÊlonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 173 Kodeksu pracy.

Art. 51. 1. Stosunek pracy radcy tymczasowo
aresztowanego ulega z mocy prawa zawieszeniu na
czas trwania tego aresztowania.

2. W okresie zawieszenia stosunku pracy radcy
przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci po∏owy wy-
nagrodzenia miesi´cznego przys∏ugujàcego mu
w dniu tymczasowego aresztowania.

3. W przypadku prawomocnego umorzenia post´-
powania karnego lub post´powania w sprawie o prze-
st´pstwo skarbowe albo wydania prawomocnego wy-
roku uniewinniajàcego wyp∏aca si´ pozosta∏à cz´Êç wy-
nagrodzenia, chyba ˝e post´powanie umorzono wa-
runkowo albo z powodu przedawnienia lub amnestii.

4. Okres zawieszenia stosunku pracy wskutek tym-
czasowego aresztowania wlicza si´ do okresu zatrud-
nienia, od którego zale˝à uprawnienia pracownicze
radcy.

Art. 52. 1. Stosunek pracy radcy Prokuratorii Gene-
ralnej ulega rozwiàzaniu z jego winy bez wypowiedze-
nia w razie:

1) niespe∏niania wymogów koniecznych do zajmo-
wania stanowiska s∏u˝bowego radcy, o których
mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 lub 5;

2) prawomocnego orzeczenia Êrodka karnego pozba-
wienia praw publicznych albo zakazu zajmowania
stanowiska w urz´dach organów w∏adzy publicz-
nej lub wykonywania zawodu prawniczego;

3) nieobecnoÊci w pracy przez okres 3 miesi´cy z po-
wodu tymczasowego aresztowania;

4) dwukrotnego otrzymania negatywnej oceny kwa-
lifikacyjnej;

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

2. Rozwiàzanie stosunku pracy z radcà bez wypo-
wiedzenia mo˝e nastàpiç w razie ciàg∏ej nieobecnoÊci
w pracy z powodu choroby, d∏u˝ej ni˝ przez okres 
roku.

3. Rozwiàzanie stosunku pracy z radcà nast´puje
z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypowie-
dzenia w razie stwierdzonej orzeczeniem lekarza
orzecznika Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych albo in-
nym równorz´dnym orzeczeniem ca∏kowitej lub cz´-
Êciowej niezdolnoÊci do pracy.

4. Rozwiàzanie stosunku pracy z radcà mo˝e nastà-
piç z zachowaniem trzymiesi´cznego okresu wypo-
wiedzenia w razie:

1) osiàgni´cia wieku 65 lat, je˝eli okres zatrudnienia
umo˝liwia nabycie prawa do emerytury na pod-
stawie przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ
Spo∏ecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353,
z póên. zm.4)), chyba ˝e Prezes Prokuratorii Gene-
ralnej, na pisemny wniosek radcy, wyrazi zgod´
na dalsze zajmowanie stanowiska s∏u˝bowego,
nie d∏u˝ej ni˝ do ukoƒczenia 70. roku ˝ycia;

2) reorganizacji w Prokuratorii Generalnej, je˝eli
przeniesienie na inne stanowisko s∏u˝bowe, za
zgodà radcy, nie jest mo˝liwe.

5. W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2,
w okresie mi´dzy rozwiàzaniem stosunku pracy a pod-
j´ciem zatrudnienia lub dzia∏alnoÊci gospodarczej, nie
d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy, przys∏uguje Êwiadczenie
pieni´˝ne ze Êrodków bud˝etu paƒstwa, obliczone we-
d∏ug zasad obowiàzujàcych przy ustalaniu ekwiwalen-
tu pieni´˝nego za urlop wypoczynkowy, okreÊlonych
w przepisach wydanych na podstawie art. 173 Kodek-
su pracy.

6. W przypadku gdy w okresie, o którym mowa
w ust. 5, by∏y radca pobiera Êwiadczenie okreÊlone
w przepisach ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U. Nr 137,
poz. 887, z póên. zm.5)), wysokoÊç Êwiadczenia pie-
ni´˝nego ulega odpowiedniemu obni˝eniu, a je˝eli
radca naby∏ prawo do emerytury na podstawie przepi-
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4) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 64, poz. 593, Nr 99,
poz. 1001, Nr 120, poz. 1252, Nr 121, poz. 1264, Nr 144,
poz. 1530, Nr 191, poz. 1954, Nr 210, poz. 2135 i Nr 236,
poz. 2355 oraz z 2005 r. Nr 41, poz. 401, Nr 167, poz. 1397
i Nr 169, poz. 1412.

5) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1998 r. 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, 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, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 41, poz. 365, Nr 74, poz. 676, Nr 155, poz. 1287, Nr 169,
poz. 1387, Nr 199, poz. 1673, Nr 200, poz. 1679 i Nr 241,
poz. 2074, z 2003 r. Nr 56, poz. 498, Nr 65, poz. 595, Nr 135,
poz. 1268, Nr 149, poz. 1450, Nr 166, poz. 1609, Nr 170,
poz. 1651, Nr 190, poz. 1864, Nr 210, poz. 2037, Nr 223,
poz. 2217 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 19, poz. 177,
Nr 64, poz. 593, Nr 99, poz. 1001, Nr 121, poz. 1264, Nr 146,
poz. 1546, Nr 173, poz. 1808, Nr 187, poz. 1925 i Nr 210,
poz. 2135 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565, Nr 86, poz. 732,
Nr 132, poz. 1110, Nr 143, poz. 1199 i 1202, Nr 150,
poz. 1248, Nr 163, poz. 1362, Nr 164, poz. 1366 i Nr 169,
poz. 1412.



sów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych —
Êwiadczenie pieni´˝ne nie przys∏uguje.

7. Okres pobierania Êwiadczenia pieni´˝nego,
o którym mowa w ust. 5, wlicza si´ do okresu pracy
wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnieƒ
pracowniczych, a tak˝e do okresów sk∏adkowych w ro-
zumieniu przepisów ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeƒ Spo-
∏ecznych.

8. Od Êwiadczenia pieni´˝nego, o którym mowa
w ust. 5, Prokuratoria Generalna odprowadza sk∏adk´
na ubezpieczenia spo∏eczne na zasadach okreÊlonych
w przepisach ustawy z dnia 13 paêdziernika 1998 r.
o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych.

Art. 53. 1. Rozwiàzanie stosunku pracy z radcà mo-
˝e nastàpiç:

1) w drodze porozumienia stron;

2) za trzymiesi´cznym wypowiedzeniem dokonanym
przez radc´.

2. Okres wypowiedzenia stosunku pracy z radcà
koƒczy si´ ostatniego dnia miesiàca kalendarzowego.

3. W okresie wypowiedzenia stosunku pracy radca
mo˝e byç zwolniony z obowiàzku wykonywania czyn-
noÊci s∏u˝bowych, z zachowaniem prawa do wynagro-
dzenia i innych Êwiadczeƒ ze stosunku pracy.

Art. 54. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szym rozdziale do stosunku pracy radców stosuje si´
przepisy Kodeksu pracy.

Rozdzia∏ 6

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 55. 1. Radca ponosi odpowiedzialnoÊç dyscy-
plinarnà za przewinienia s∏u˝bowe, w tym za oczywi-
stà i ra˝àcà obraz´ przepisów prawa i uchybienia god-
noÊci zawodu.

2. Za nadu˝ycie wolnoÊci s∏owa przy wykonywa-
niu czynnoÊci s∏u˝bowych, stanowiàce Êciganà
z oskar˝enia prywatnego zniewag´ strony, jej pe∏no-
mocnika, kuratora, Êwiadka, bieg∏ego lub t∏umacza,
radca odpowiada tylko dyscyplinarnie.

Art. 56. Karami dyscyplinarnymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) nagana z ostrze˝eniem;

4) nagana z pozbawieniem mo˝liwoÊci awansowania
przez okres do trzech lat na wy˝sze stanowisko
s∏u˝bowe;

5) przeniesienie na ni˝sze stanowisko s∏u˝bowe lub
pozbawienie funkcji;

6) wydalenie z pracy w Prokuratorii Generalnej.

Art. 57. 1. Post´powanie dyscyplinarne mo˝e byç
wszcz´te niezale˝nie od innych rodzajów odpowie-
dzialnoÊci za ten sam czyn. 

2. Post´powanie dyscyplinarne nie mo˝e byç
wszcz´te po up∏ywie miesiàca od dnia uzyskania wia-
domoÊci o pope∏nieniu czynu uzasadniajàcego odpo-
wiedzialnoÊç dyscyplinarnà ani po up∏ywie roku od
dnia pope∏nienia takiego czynu. Je˝eli z powodu nie-
obecnoÊci w pracy radca nie ma mo˝liwoÊci z∏o˝enia
wyjaÊnieƒ, bieg miesi´cznego terminu nie rozpoczyna
si´, a rozpocz´ty ulega zawieszeniu do dnia stawienia
si´ radcy do pracy. Je˝eli jednak czyn zawiera znamio-
na przest´pstwa, przedawnienie dyscyplinarne nie na-
st´puje wczeÊniej ni˝ przedawnienie karne.

Art. 58. 1. Radca mo˝e byç zawieszony w czynno-
Êciach s∏u˝bowych, je˝eli jest konieczne z uwagi na
charakter czynu natychmiastowe odsuni´cie go od
wykonywania czynnoÊci s∏u˝bowych.

2. Prawo zawieszenia w czynnoÊciach przys∏uguje
Prezesowi Prokuratorii Generalnej. Na decyzj´ o za-
wieszeniu w czynnoÊciach przys∏uguje za˝alenie do
w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszkania rad-
cy sàdu apelacyjnego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ
spo∏ecznych. Do rozpoznania odwo∏ania stosuje si´
przepisy Kodeksu post´powania cywilnego o apelacji.
Od orzeczenia sàdu apelacyjnego kasacja nie przys∏u-
guje.

3. Zawieszenie w czynnoÊciach ustaje z mocy pra-
wa, je˝eli w ciàgu trzech miesi´cy od dnia zawieszenia
nie wszcz´to przeciwko radcy post´powania dyscypli-
narnego, a tak˝e, z zastrze˝eniem ust. 5, z chwilà pra-
womocnego zakoƒczenia tego post´powania.

4. W toku post´powania dyscyplinarnego komisja
dyscyplinarna mo˝e w ka˝dym czasie uchyliç zawie-
szenie w czynnoÊciach.

5. Komisja dyscyplinarna II instancji, wydajàc orze-
czenie dyscyplinarne, mo˝e orzec o utrzymaniu w mo-
cy zawieszenia w czynnoÊciach do dnia wniesienia od-
wo∏ania, o którym mowa w art. 64 ust. 2, lub up∏ywu
terminu do jego wniesienia. W przypadku wniesienia
odwo∏ania zawieszenie w czynnoÊciach pozostaje
w mocy do czasu rozpoznania odwo∏ania, chyba ˝e
sàd apelacyjny uchyli zawieszenie wczeÊniej.

6. Prezes Prokuratorii Generalnej mo˝e w ka˝dym
czasie uchyliç zawieszenie w czynnoÊciach, tak˝e
w przypadkach, o których mowa w ust. 5.

7. W przypadku gdy radca zosta∏ zawieszony
w czynnoÊciach, Prezes Prokuratorii Generalnej mo˝e
obni˝yç do 50 % wysokoÊç jego wynagrodzenia mie-
si´cznego na czas trwania zawieszenia. Je˝eli post´-
powanie dyscyplinarne nie zosta∏o wszcz´te w ciàgu
trzech miesi´cy od dnia zawieszenia w czynnoÊciach
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albo zosta∏o umorzone lub zakoƒczy∏o si´ uniewinnie-
niem, radcy wyp∏aca si´ zatrzymane wynagrodzenie.

Art. 59. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekajà
Komisja Dyscyplinarna Prokuratorii Generalnej w I in-
stancji i Odwo∏awcza Komisja Dyscyplinarna Prokura-
torii Generalnej w II instancji.

2. Cz∏onków komisji dyscyplinarnych, w tym prze-
wodniczàcego i zast´pców przewodniczàcego, powo-
∏uje na okres pi´ciu lat Prezes Prokuratorii Generalnej.

3. Cz∏onkiem komisji dyscyplinarnej mo˝e byç rad-
ca, zatrudniony w niej co najmniej pi´ç lat, dajàcy r´-
kojmi´ nale˝ytego pe∏nienia tej funkcji.

4. Komisja dyscyplinarna orzeka w sk∏adach trzy-
osobowych.

5. Cz∏onkowie komisji dyscyplinarnych sà w zakre-
sie orzekania niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom.

Art. 60. 1. Rzecznika dyscyplinarnego Prokuratorii
Generalnej powo∏uje, na okres kadencji komisji dyscy-
plinarnej, Prezes Prokuratorii Generalnej spoÊród rad-
ców Prokuratorii Generalnej.

2. Rzecznik dyscyplinarny wszczyna post´powanie
wyjaÊniajàce na polecenie Prezesa Prokuratorii Gene-
ralnej. O wszcz´ciu tego post´powania rzecznik dyscy-
plinarny zawiadamia radc´, którego ono dotyczy.

3. Decyzj´ o przekazaniu komisji dyscyplinarnej
I instancji wniosku o wszcz´cie post´powania dyscy-
plinarnego podejmuje Prezes Prokuratorii Generalnej
na podstawie wniosku rzecznika dyscyplinarnego.

4. Do zadaƒ rzecznika dyscyplinarnego nale˝y
w szczególnoÊci:

1) prowadzenie post´powania wyjaÊniajàcego;

2) sk∏adanie wniosków o wszcz´cie post´powania
dyscyplinarnego, je˝eli wyniki post´powania wy-
jaÊniajàcego to uzasadniajà;

3) udzia∏ w rozprawach przed komisjami dyscypli-
narnymi w charakterze strony;

4) wnoszenie odwo∏aƒ od orzeczeƒ komisji dyscypli-
narnej I instancji;

5) udzia∏ w post´powaniu odwo∏awczym.

Art. 61. 1. Komisja dyscyplinarna I instancji
wszczyna post´powanie dyscyplinarne z dniem zg∏o-
szenia wniosku rzecznika dyscyplinarnego o wszcz´cie
post´powania.

2. Obwiniony ma prawo korzystania z pomocy wy-
branego przez siebie obroƒcy, z zastrze˝eniem przepi-
sów o ochronie tajemnic ustawowo chronionych.

3. W przypadku gdy rzecznik dyscyplinarny wniós∏
o orzeczenie kary wydalenia z pracy w Prokuratorii Ge-
neralnej, a obwiniony nie ma obroƒcy z wyboru, prze-

wodniczàcy sk∏adu orzekajàcego wyznacza obroƒc´
spoÊród radców.

4. Komisja dyscyplinarna I instancji wydaje orze-
czenie po przeprowadzeniu rozprawy, w toku której
wys∏uchuje rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego
oraz jego obroƒcy, je˝eli zosta∏ ustanowiony, a tak˝e
po rozpatrzeniu innych dowodów majàcych znaczenie
w sprawie.

5. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo obwi-
nionego lub jego obroƒcy na rozprawie nie wstrzymu-
je rozpoznania sprawy.

6. Rozprawa jest jawna dla radców. W uzasadnio-
nych przypadkach sk∏ad orzekajàcy mo˝e wy∏àczyç
jawnoÊç rozprawy; jednak˝e og∏oszenie orzeczenia
jest jawne.

7. Orzeczenie powinno byç og∏oszone bezpoÊred-
nio po naradzie.

8. W wyjàtkowych przypadkach mo˝na odroczyç
og∏oszenie orzeczenia na czas nie d∏u˝szy ni˝ 3 dni.
O terminie og∏oszenia orzeczenia przewodniczàcy
sk∏adu orzekajàcego zawiadamia strony bezpoÊrednio
po zakoƒczeniu narady.

9. Po og∏oszeniu orzeczenia przewodniczàcy sk∏a-
du orzekajàcego podaje ustnie zasadnicze motywy
rozstrzygni´cia.

10. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´cza si´
stronom z urz´du, nie póêniej ni˝ w ciàgu 7 dni od
dnia jego og∏oszenia.

Art. 62. 1. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej
I instancji strony majà prawo wniesienia odwo∏ania.
W odwo∏aniu mo˝na zaskar˝yç ca∏oÊç orzeczenia lub
jego cz´Êç.

2. Odwo∏anie wnosi si´ do komisji dyscyplinarnej
II instancji za poÊrednictwem komisji dyscyplinarnej
I instancji, która wyda∏a zaskar˝one orzeczenie, w ter-
minie 14 dni od dnia dor´czenia orzeczenia wraz z uza-
sadnieniem.

Art. 63. 1. Przed up∏ywem terminu do wniesienia
odwo∏ania orzeczenie nie podlega wykonaniu.

2. Wniesienie odwo∏ania w terminie wstrzymuje
wykonanie orzeczenia.

Art. 64. 1. W post´powaniu przed komisjà dyscy-
plinarnà II instancji stosuje si´ odpowiednio przepisy
o post´powaniu przed komisjà dyscyplinarnà I instan-
cji.

2. Od orzeczeƒ komisji dyscyplinarnej II instancji
stronom s∏u˝y odwo∏anie do w∏aÊciwego ze wzgl´du
na miejsce zamieszkania obwinionego sàdu apelacyj-
nego — sàdu pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. Do roz-
poznania odwo∏ania stosuje si´ przepisy Kodeksu po-
st´powania cywilnego o apelacji. Od orzeczenia sàdu
apelacyjnego kasacja nie przys∏uguje.

Dziennik Ustaw Nr 169 — 10282 — Poz. 1417



Art. 65. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia komi-
sji dyscyplinarnej do∏àcza si´ do akt osobowych radcy.

2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podlega
niezw∏ocznemu wykonaniu.

3. Kar´ dyscyplinarnà, z wyjàtkiem kary wydalenia
z pracy w Prokuratorii Generalnej, uwa˝a si´ za nieby-
∏à i wzmiank´ o niej wykreÊla si´ z akt komisji dyscy-
plinarnej i akt osobowych radcy po up∏ywie dwóch lat
od uprawomocnienia si´ orzeczenia. Komisja dyscy-
plinarna, bioràc pod uwag´ osiàgni´cia w pracy i za-
chowanie si´ radcy, mo˝e na jego wniosek lub jego
prze∏o˝onego uznaç kar´ za nieby∏à i zarzàdziç jej wy-
kreÊlenie w terminie wczeÊniejszym.

4. Po up∏ywie pi´ciu lat od uprawomocnienia si´
orzeczenia komisji dyscyplinarnej ukarany mo˝e wy-
stàpiç o uznanie za nieby∏à kary wydalenia z pracy
w Prokuratorii Generalnej.

Art. 66. W post´powaniu przed komisjami dyscy-
plinarnymi I i II instancji w sprawach nieuregulowa-
nych w niniejszym rozdziale stosuje si´ odpowiednio
przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks po-
st´powania karnego (Dz. U. Nr 89, poz. 555, z póên.
zm.6)) dotyczàce post´powania uproszczonego. Nie
stosuje si´ przepisów o oskar˝ycielu prywatnym, po-
wodzie cywilnym, przedstawicielu spo∏ecznym, o po-
st´powaniu przygotowawczym oraz Êrodkach przy-
musu, z wyjàtkiem przepisów o karze pieni´˝nej.

Rozdzia∏ 7

Pracownicy pomocniczy 
i obs∏ugi Prokuratorii Generalnej

Art. 67. Do pracowników zatrudnionych na stano-
wiskach pomocniczych i obs∏ugi Prokuratorii General-
nej stosuje si´ przepisy ustawy z dnia 16 wrzeÊnia
1982 r. o pracownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 86, poz. 953, z póên. zm.7)), a w sprawach
nieuregulowanych tak˝e w tych przepisach — przepi-
sy Kodeksu pracy.

Rozdzia∏ 8

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych

Art. 68. W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. —
Kodeks post´powania cywilnego (Dz. U. Nr 43,

poz. 296, z póên. zm.8)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) po art. 29 dodaje si´ art. 291 w brzmieniu: 

„Art. 291. W sprawach, w których zast´pstwo
Skarbu Paƒstwa wykonuje z mocy usta-
wy Prokuratoria Generalna Skarbu Paƒ-
stwa, powództwo wytacza si´ wed∏ug
siedziby jej oddzia∏u, w którego obsza-
rze dzia∏ania ma siedzib´ jednostka or-
ganizacyjna, z której dzia∏alnoÊcià wià˝e
si´ dochodzone roszczenie.”;

2) po art. 33 dodaje si´ art. 331 w brzmieniu: 

„Art. 331. Przepis art. 33 nie dotyczy spraw, w któ-
rych z mocy ustawy zast´pstwo Skarbu
Paƒstwa wykonuje Prokuratoria Gene-
ralna Skarbu Paƒstwa.”; 

3) w art. 67:

a) w § 2 dodaje si´ zdanie drugie w brzmieniu: 

„W zakresie okreÊlonym odr´bnà ustawà za
Skarb Paƒstwa czynnoÊci procesowe podejmu-
je Prokuratoria Generalna Skarbu Paƒstwa.”,

b) uchyla si´ § 3;

4) w art. 871 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´ w post´powaniu
o zwolnienie od kosztów sàdowych oraz
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6) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1999 r. Nr 83, poz. 931, z 2000 r. Nr 50, poz. 580, Nr 62,
poz. 717, Nr 73, poz. 852 i Nr 93, poz. 1027, z 2001 r. Nr 98,
poz. 1071 i Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676,
z 2003 r. Nr 17, poz. 155, Nr 111, poz. 1061 i Nr 130,
poz. 1188, z 2004 r. Nr 51, poz. 514, Nr 69, poz. 626, Nr 93,
poz. 889, Nr 240, poz. 2405 i Nr 264, poz. 2641 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 70, Nr 48, poz. 461, Nr 77, poz. 680, Nr 96,
poz. 821, Nr 141, poz. 1181, Nr 143, poz. 1203, Nr 163,
poz. 1363 i Nr 169, poz. 1416.

7) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

———————
8) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1965 r. Nr 15, poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39,
poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82
i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r. Nr 45,
poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,
poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21
i Nr 33, poz. 175, z 1990 r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198,
Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r.
Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r.
Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83,
poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73,
poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54,
poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117,
poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139,
poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r.
Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52,
poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz. 552
i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037,
Nr 114, poz. 1191 i 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322,
z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635,
Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz. 1353, Nr 125,
poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253,
Nr 26, poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126,
poz. 1069 i 1070, Nr 129, poz. 1102, Nr 153, poz. 1271,
Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003 r. Nr 41,
poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109,
poz. 1035, Nr 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139,
poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr 228, poz. 2255, z 2004 r.
Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr 91,
poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162,
poz. 1691, Nr 169, poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204,
poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236, poz. 2356 i Nr 237,
poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185,
Nr 86, poz. 732, Nr 122, poz. 1024, Nr 143, poz. 1199,
Nr 150, poz. 1239, Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1413.



o ustanowienie adwokata lub radcy prawne-
go oraz gdy stronà, jej organem, jej przedsta-
wicielem ustawowym lub pe∏nomocnikiem
jest s´dzia, prokurator, notariusz albo profe-
sor lub doktor habilitowany nauk prawnych,
a tak˝e gdy stronà, jej organem lub jej przed-
stawicielem ustawowym jest adwokat, radca
prawny lub radca Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa.”;

5) art. 99 otrzymuje brzmienie:

„Art. 99. Stronom reprezentowanym przez radc´
prawnego lub rzecznika patentowego
oraz Skarbowi Paƒstwa reprezentowane-
mu przez Prokuratori´ Generalnà Skarbu
Paƒstwa zwraca si´ koszty w wysokoÊci
nale˝nej wed∏ug przepisów o wynagro-
dzeniu adwokata.”;

6) art. 161 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 161. W toku posiedzenia wnioski, oÊwiadcze-
nia, uzupe∏nienia i sprostowania wnio-
sków i oÊwiadczeƒ mo˝na zamieÊciç
w za∏àczniku do protoko∏u. Je˝eli stron´
zast´puje adwokat, radca prawny, rzecz-
nik patentowy lub Prokuratoria General-
na Skarbu Paƒstwa, przewodniczàcy
mo˝e za˝àdaç z∏o˝enia takiego za∏àczni-
ka w wyznaczonym terminie.”;

7) w art. 207 § 3 otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Stron´ reprezentowanà przez adwokata, rad-
c´ prawnego, rzecznika patentowego lub
Prokuratori´ Generalnà Skarbu Paƒstwa
przewodniczàcy mo˝e zobowiàzaç do z∏o˝e-
nia w wyznaczonym terminie pisma przygo-
towawczego, w którym strona jest obowiàza-
na do powo∏ania wszystkich twierdzeƒ, za-
rzutów i dowodów pod rygorem utraty pra-
wa powo∏ywania ich w toku dalszego post´-
powania.”;

8) w art. 300 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Za Skarb Paƒstwa sàd mo˝e przes∏uchaç
w charakterze strony osoby powo∏ane do re-
prezentowania paƒstwowej jednostki organi-
zacyjnej, z której dzia∏alnoÊcià wià˝e si´ do-
chodzone roszczenie, lub inne wskazane
osoby.”;

9) w art. 485 w § 4 zdanie pierwsze otrzymuje brzmie-
nie: 

„Dopuszczalne jest do∏àczenie odpisów dokumen-
tów, o których mowa w § 1 i 2a, je˝eli ich zgodnoÊç
z orygina∏em jest poÊwiadczona przez notariusza
albo wyst´pujàcych w tej sprawie adwokata, radc´
prawnego, rzecznika patentowego lub radc´ Pro-
kuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa.”.

Art. 69. W ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wyna-
grodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska

paƒstwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z póên. zm.9))
w art. 2 pkt 2 i 3 otrzymujà brzmienie:

„2) Marsza∏ka Sejmu, Marsza∏ka Senatu, Prezesa Ra-
dy Ministrów, wicemarsza∏ka Sejmu, wicemar-
sza∏ka Senatu, wiceprezesa Rady Ministrów, Pre-
zesa Najwy˝szej Izby Kontroli, Prezesa Trybuna∏u
Konstytucyjnego, ministra, Prezesa Narodowego
Banku Polskiego, Rzecznika Praw Obywatelskich,
Rzecznika Praw Dziecka, Generalnego Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, Prezesa Instytutu
Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu, Przewodniczàce-
go Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, Prezesa
Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa, wice-
prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego, wiceprezesa
Najwy˝szej Izby Kontroli, Szefa Kancelarii Sejmu,
Szefa Kancelarii Senatu, zast´pcy Szefa Kancela-
rii Sejmu, zast´pcy Szefa Kancelarii Senatu, Sze-
fa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, G∏ównego
Inspektora Pracy, zast´pcy G∏ównego Inspektora
Pracy, Kierownika Krajowego Biura Wyborczego,

3) Ministra Stanu, Szefa Kancelarii Prezydenta, za-
st´pcy Szefa Kancelarii Prezydenta, zast´pcy Pro-
kuratora Generalnego, wiceprezesa Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa,”. 

Art. 70. W ustawie z dnia 26 maja 1982 r. — Prawo
o adwokaturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1058,
z póên. zm.10)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 66 w ust. 1 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) osób, które co najmniej trzy lata zajmowa∏y
stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa.”;

2) w art. 72 w ust. 1 po pkt 4 dodaje si´ pkt 4a
w brzmieniu:

„4a) podj´cia pracy w Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa,”;

3) art. 73 otrzymuje brzmienie:

„Art. 73. Adwokat skreÊlony z listy adwokatów
z przyczyn wymienionych w art. 72 ust. 1
pkt 2 i 4—5 podlega na swój wniosek po-
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9) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50,
poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34,
poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1,
z 1995 r. Nr 34, poz. 163 i Nr 142, poz. 701, z 1996 r. Nr 73,
poz. 350, Nr 89, poz. 402, Nr 106, poz. 496 i Nr 139,
poz. 647, z 1997 r. Nr 75, poz. 469 i Nr 133, poz. 883,
z 1998 r. Nr 155, poz. 1016 i Nr 160, poz. 1065, z 1999 r.
Nr 110, poz. 1255, z 2000 r. Nr 6, poz. 69 i Nr 48, poz. 552,
z 2001 r. Nr 154, poz. 1784 i 1800, z 2002 r. Nr 214,
poz. 1805 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 45, poz. 391
i Nr 65, poz. 595 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 285, Nr 116,
poz. 1202, Nr 210, poz. 2135 i Nr 281, poz. 2774.

10) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361.



nownemu wpisowi na list´, chyba ˝e
przesta∏ odpowiadaç warunkom przewi-
dzianym w art. 65 pkt 1 i 2.”.

Art. 71. W ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach
prawnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 123, poz. 1059,
z póên. zm.11)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 25 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) osób, które co najmniej przez trzy lata zajmo-
wa∏y stanowisko s´dziego, prokuratora, radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa albo
wykonywa∏y zawód notariusza lub adwokata,
które stanowiska te, tytu∏y lub uprawnienia
uzyska∏y na zasadach okreÊlonych w przepi-
sach prawa.”;

2) w art. 28 w ust. 1 w pkt 2 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 3 w brzmieniu:

„3) podj´cia pracy w Prokuratorii Generalnej Skar-
bu Paƒstwa.”.

Art. 72. W ustawie z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.12)) w art. 1 w ust. 1 po pkt 8
dodaje si´ pkt 8a w brzmieniu: 

„8a) Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa w spra-
wach nieuregulowanych w odr´bnych przepi-
sach,”.

Art. 73. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206,
z póên. zm.13)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 14 w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) adwokatów, radców prawnych oraz radców
Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa, któ-
rzy wykonywali ten zawód lub zajmowali takie
stanowisko przez co najmniej trzy lata,”;

2) w art. 52 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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, apli-
kantów, asesorów, w Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa na stanowisku radcy Prokura-
torii Generalnej Skarbu Paƒstwa, a tak˝e okre-
sy wykonywania zawodu adwokata, radcy

prawnego lub zajmowania samodzielnego sta-
nowiska w organach w∏adzy publicznej, z któ-
rym zwiàzana by∏a praktyka prawnicza, oraz in-
ne okresy pracy, je˝eli z tytu∏u tego zatrudnie-
nia przys∏ugiwa∏ zwi´kszony wymiar urlopu.”.

Art. 74. W ustawie z dnia 14 lutego 1991 r. — Pra-
wo o notariacie (Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369,
z póên. zm.14)) w art. 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) s´dziów, prokuratorów, adwokatów, radców
prawnych oraz radców Prokuratorii Generalnej
Skarbu Paƒstwa, którzy wykonywali ten zawód
lub zajmowali takie stanowisko przez co najmniej
3 lata,”.

Art. 75. W ustawie z dnia 23 grudnia 1994 r. o Naj-
wy˝szej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937,
z póên. zm.15)) po art. 49 dodaje si´ art. 49a w brzmieniu: 

„Art. 49a. Je˝eli w toku kontroli powstanie wàtpli-
woÊç wymagajàca interpretacji przepisów
prawnych zwiàzanych z ochronà praw lub
interesów Skarbu Paƒstwa, dyrektor w∏a-
Êciwej jednostki organizacyjnej Najwy˝szej
Izby Kontroli lub upowa˝niona przez niego
osoba zwraca si´ do Prezesa Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa o wydanie
opinii prawnej w tej sprawie.”.

Art. 76. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasa-
dach wykonywania uprawnieƒ przys∏ugujàcych Skar-
bowi Paƒstwa (Dz. U. Nr 106, poz. 493, z póên. zm.16))
uchyla si´ art. 4.

Art. 77. W ustawie z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Try-
bunale Konstytucyjnym (Dz. U. Nr 102, poz. 643,
z 2000 r. Nr 48, poz. 552 i Nr 53, poz. 638 oraz z 2001 r.
Nr 98, poz. 1070) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) organ, który wyda∏ akt obj´ty wnioskiem lub
skargà konstytucyjnà, albo Prokuratoria Gene-
ralna Skarbu Paƒstwa, je˝eli Rada Ministrów
wyznaczy∏a Prokuratori´ Generalnà Skarbu
Paƒstwa do reprezentowania Rady Ministrów
lub ministrów w post´powaniu przed Trybuna-
∏em Konstytucyjnym,”;

2) w art. 52 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Uczestnikami post´powania przed Trybuna∏em

sà: skar˝àcy, organ, który wyda∏ zakwestiono-
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———————
11) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 126, poz. 1069 i Nr 153,
poz. 1271, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152, z 2004 r. Nr 34,
poz. 303, Nr 62, poz. 577 i Nr 202, poz. 2067 oraz z 2005 r.
Nr 163, poz. 1361.

12) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 98, poz. 1071, Nr 123,
poz. 1353 i Nr 128, poz. 1403, z 2002 r. Nr 1, poz. 18,
Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 228,
poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 10, poz. 71.

13) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
Nr 228, poz. 2256 oraz z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410.

———————
14) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 49, poz. 408, Nr 124,
poz. 1152 i Nr 217, poz. 2142, z 2004 r. Nr 62, poz. 577,
Nr 147, poz. 1547, Nr 173, poz. 1808 i Nr 202, poz. 2067
oraz z 2005 r. Nr 163, poz. 1361 i Nr 167, poz. 1398.

15) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 154, poz. 1800, z 2002 r.
Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 123, poz. 1291 oraz z 2005 r.
Nr 10, poz. 71 i Nr 14, poz. 114.

16) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 1996 r. Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 106, poz. 673,
Nr 115, poz. 741 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 155,
poz. 1014, z 2000 r. Nr 48, poz. 550, z 2001 r. Nr 4, poz. 26,
z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Nr 240, poz. 2055 oraz z 2004 r.
Nr 99, poz. 1001, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703.



wany akt normatywny, albo Prokuratoria Ge-
neralna Skarbu Paƒstwa, je˝eli Rada Ministrów
wyznaczy∏a Prokuratori´ Generalnà Skarbu
Paƒstwa do reprezentowania Rady Ministrów
lub ministrów w post´powaniu przed Trybuna-
∏em Konstytucyjnym, i Prokurator Generalny;
uczestnikiem jest równie˝ Rzecznik Praw Oby-
watelskich, je˝eli zg∏osi∏ swój udzia∏ w post´-
powaniu.”. 

Art. 78. W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o ograniczeniu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej przez osoby pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U.
Nr 106, poz. 679, z póên. zm.17)) w art. 2 po pkt 3 doda-
je si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Prezesa i wiceprezesów oraz starszych radców
i radców Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒ-
stwa,”.

Art. 79. W ustawie z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dzia-
∏ach administracji rzàdowej (Dz. U. z 2003 r. Nr 159,
poz. 1548, z póên. zm.18)) w art. 25 po ust. 3 dodaje si´
ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa
sprawuje nadzór nad dzia∏alnoÊcià Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa.”.

Art. 80. W ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98,
poz. 1070, z póên. zm.19)) wprowadza si´ nast´pujàce
zmiany:

1) art. 51 otrzymuje brzmienie:

„Art. 51. Zarzàdzenia porzàdkowe przewodniczà-
cego oraz kary porzàdkowe wymierzane
przez sàd nie majà zastosowania do s´-
dziów i ∏awników nale˝àcych do sk∏adu
orzekajàcego oraz do prokuratora, adwo-
kata, radcy prawnego i radcy Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa bioràcych
udzia∏ w sprawie, a tak˝e osób, do udzia-
∏u których w sprawie stosuje si´ przepisy
o prokuratorze.”;

2) w art. 61 w § 2 w pkt 4 kropk´ zast´puje si´ prze-
cinkiem i dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) zajmowa∏ stanowisko radcy w Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Paƒstwa — co najmniej przez
trzy lata.”;

3) w art. 63 w § 2 po pkt 1 dodaje si´ pkt 1a w brzmie-
niu:

„1a) zajmowa∏ stanowisko starszego radcy w Pro-
kuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa — co
najmniej przez szeÊç lat,”;

4) w art. 92 § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Do okresu pracy, od którego zale˝y wymiar
urlopu dodatkowego, wlicza si´ wszystkie
okresy zatrudnienia w sàdzie lub prokuratu-
rze na stanowiskach: aplikantów, asesorów,
s´dziów i prokuratorów, w Prokuratorii Ge-
neralnej Skarbu Paƒstwa na stanowisku rad-
cy, a tak˝e okresy wykonywania zawodu ad-
wokata, radcy prawnego lub zajmowania sa-
modzielnego stanowiska w organach w∏adzy
publicznej, z którym zwiàzana by∏a praktyka
prawnicza, oraz inne okresy pracy, je˝eli z ty-
tu∏u tego zatrudnienia przys∏ugiwa∏ zwi´k-
szony wymiar urlopu.”;

5) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. W razie rozwiàzania lub wygaÊni´cia
stosunku s∏u˝bowego s´dziego w toku
post´powania dyscyplinarnego, post´-
powanie to toczy si´ nadal. Je˝eli obwi-
niony podjà∏ prac´ w urz´dzie paƒstwo-
wym, Prokuratorii Generalnej Skarbu
Paƒstwa, adwokaturze lub jako radca
prawny albo notariusz, sàd przesy∏a wy-
rok odpowiednio temu urz´dowi, Preze-
sowi Prokuratorii Generalnej Skarbu
Paƒstwa, Naczelnej Radzie Adwokackiej
lub Krajowej Radzie Radców Prawnych
albo Krajowej Radzie Notarialnej.”.

Art. 81. W ustawie z dnia 25 lipca 2002 r. — Prawo
o ustroju sàdów administracyjnych (Dz. U. Nr 153,
poz. 1269) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 6 w § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) pozostawa∏ co najmniej osiem lat na stanowi-
sku s´dziego, prokuratora, radcy w Prokurato-
rii Generalnej Skarbu Paƒstwa albo przynaj-
mniej przez osiem lat wykonywa∏ zawód ad-
wokata, radcy prawnego lub notariusza albo
przez dziesi´ç lat pozostawa∏ w instytucjach
publicznych na stanowiskach zwiàzanych ze
stosowaniem lub tworzeniem prawa admini-
stracyjnego lub pracowa∏ w charakterze aseso-
ra sàdowego w wojewódzkim sàdzie admini-
stracyjnym co najmniej dwa lata.”;

2) w art. 26 w § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) przez co najmniej cztery lata pozostawa∏a na
stanowisku s´dziego, prokuratora lub radcy
w Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa al-
bo przynajmniej przez cztery lata wykonywa∏a
zawód adwokata, radcy prawnego lub notariu-
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———————
17) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r.
Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113,
poz. 984 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 137,
poz. 1302.

18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y
og∏oszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568 i Nr 190,
poz. 1864, z 2004 r. Nr 19, poz. 177, Nr 69, poz. 624, Nr 91,
poz. 873, Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1206, Nr 238,
poz. 2390 i Nr 273, poz. 2702 oraz z 2005 r. Nr 17,
poz. 141, Nr 33, poz. 288, Nr 155, poz. 1298 i Nr 169,
poz. 1414.

19) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2001 r. Nr 154, poz. 1787, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271,
Nr 213, poz. 1802 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 188,
poz. 1838 i Nr 228, poz. 2256, z 2004 r. Nr 34, poz. 304,
Nr 130, poz. 1376, Nr 185, poz. 1907 i Nr 273, poz. 2702
i 2703 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102,
Nr 167, poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1413.



sza albo przez szeÊç lat pozostawa∏a w instytu-
cjach publicznych na stanowiskach zwiàza-
nych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa
administracyjnego.”.

Art. 82. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Pra-
wo o post´powaniu przed sàdami administracyjnymi
(Dz. U. Nr 153, poz. 1270, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692
oraz z 2005 r. Nr 94, poz. 788) w art. 175 § 2 otrzymuje
brzmienie: 

„§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje si´, je˝eli skarg´ kasa-
cyjnà sporzàdza s´dzia, prokurator, notariusz,
radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa
albo profesor lub doktor habilitowany nauk
prawnych, b´dàcy stronà, jej przedstawicielem
lub pe∏nomocnikiem albo je˝eli skarg´ kasacyj-
nà wnosi prokurator, Rzecznik Praw Obywatel-
skich lub Prokuratoria Generalna Skarbu Paƒ-
stwa.”.

Rozdzia∏ 9

Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 83. 1. Sprawy, w których zgodnie z przepisami
ustawy, po dniu wejÊcia jej w ˝ycie, w∏aÊciwa jest Pro-
kuratoria Generalna, sà prowadzone na dotychczaso-
wych zasadach, a˝ do ich prawomocnego zakoƒcze-
nia, o ile czynnoÊci przed w∏aÊciwymi organami orze-
kajàcymi zosta∏y podj´te przed dniem wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

2. Prezes Prokuratorii Generalnej mo˝e podjàç de-
cyzj´ o przej´ciu do prowadzenia przez Prokuratori´
Generalnà poszczególnych spraw lub pewnej katego-
rii spraw, o których mowa w ust. 1, ze wzgl´du na
szczególny interes Skarbu Paƒstwa. O przej´ciu spra-
wy Prezes Prokuratorii Generalnej powiadamia w∏a-
Êciwy organ orzekajàcy oraz strony lub uczestników
post´powania.

Art. 84. 1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek mi-
nistra w∏aÊciwego do spraw Skarbu Paƒstwa, w dro-
dze zarzàdzenia, powo∏a w terminie 14 dni od dnia
wejÊcia w ˝ycie niniejszego artyku∏u Pe∏nomocnika do
spraw organizacji Prokuratorii Generalnej, zwanego
dalej „Pe∏nomocnikiem”, okreÊlajàc zakres jego zadaƒ
i Êrodki niezb´dne do ich realizacji. Celem dzia∏ania
Pe∏nomocnika jest zorganizowanie Prokuratorii Gene-
ralnej, w tym oddzia∏ów Prokuratorii Generalnej, za-
trudnienie pracowników oraz podj´cie innych czynno-
Êci niezb´dnych do rozpocz´cia jej pracy. Z chwilà po-
wo∏ania Prezesa Prokuratorii Generalnej Pe∏nomocnik
koƒczy swojà dzia∏alnoÊç. 

2. Pe∏nomocnik w okresie sprawowania swojej
funkcji wykonuje zadania dyrektora generalnego urz´-
du na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach.

3. Nadzór nad dzia∏alnoÊcià Pe∏nomocnika spra-
wuje minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa.

4. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa, na
zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, wypo-
sa˝y Prokuratori´ Generalnà w nieruchomoÊci oraz
Êrodki trwa∏e i obrotowe niezb´dne do jej dzia∏alnoÊci.

5. Cz∏onkowie korpusu s∏u˝by cywilnej zatrudnieni
w komórkach obs∏ugi prawnej administracji rzàdowej
(departamentach prawnych, biurach prawnych, ze-
spo∏ach radców prawnych), jak te˝ w innych komór-
kach organizacyjnych, spe∏niajàcy wymogi okreÊlone
w art. 29 ust. 1 pkt 1—3, 5 i 6, w terminie 3 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego artyku∏u, mogà
zg∏osiç Pe∏nomocnikowi zamiar przejÊcia do pracy
w Prokuratorii Generalnej. W drodze porozumienia
z dotychczasowym pracodawcà, zawartego na wnio-
sek Pe∏nomocnika mo˝e on zatrudniç na stanowisku
radcy Prokuratorii Generalnej pracownika, który zg∏o-
si∏ zamiar przejÊcia do pracy w Prokuratorii General-
nej.

6. W okresie trzech lat od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy, na stanowisko radcy Prokuratorii Generalnej
mogà byç przyj´te, w drodze konkursu, równie˝ oso-
by, które po odbyciu wymaganej przepisami prawa
aplikacji, z∏o˝y∏y egzamin s´dziowski, prokuratorski,
radcowski, adwokacki lub notarialny i spe∏niajà wy-
mogi okreÊlone w art. 29 ust. 1 pkt 1—3, 5 i 6. 

7. Minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa,
w porozumieniu z Ministrem SprawiedliwoÊci, okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy tryb przepro-
wadzania konkursu, zapewniajàc nale˝yty poziom wie-
dzy radców Prokuratorii Generalnej.

8. Rada Ministrów mo˝e, w drodze rozporzàdzenia,
dokonywaç przeniesienia planowanych wydatków bu-
d˝etowych mi´dzy cz´Êciami, dzia∏ami i rozdzia∏ami
bud˝etu paƒstwa w przypadkach przejmowania przez
Prokuratori´ Generalnà zadaƒ realizowanych dotych-
czas przez inne organy.

Art. 85. 1. Do dnia 31 grudnia 2005 r. koszty orga-
nizacji i funkcjonowania Prokuratorii Generalnej
w 2005 r. finansowane sà ze Êrodków Funduszu Skar-
bu Paƒstwa, o którym mowa w art. 56 ust. 1 pkt 3 usta-
wy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywa-
tyzacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397,
z póên. zm.20)).

2. W okresie, o którym mowa w ust. 1, nie podlega
przekazaniu na przychody bud˝etu paƒstwa nadwy˝-
ka, o której mowa w art. 56 ust. 4 ustawy wymienionej
w ust. 1.

3. W przypadku braku wystarczajàcych Êrodków fi-
nansowych na pokrycie kosztów, o których mowa
w ust. 1, uzupe∏nienie tych Êrodków nast´puje z rezer-
wy ogólnej Rady Ministrów.

4. Ârodki finansowe, o których mowa w ust. 1
i art. 84 ust. 1, sà przekazywane na rachunek Prokura-
torii Generalnej, na wniosek Pe∏nomocnika.

Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2006 r., z wyjàtkiem art. 84 i 85, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: A. KwaÊniewski
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20) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2055, z 2003 r.
Nr 60, poz. 535 i Nr 90, poz. 844, z 2004 r. Nr 6, poz. 39,
Nr 116, poz. 1207, Nr 123, poz. 1291 i Nr 273, poz. 2703
i 2722 oraz z 2005 r. Nr 167, poz. 1400.
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