
Dziennik Ustaw Nr 64 — 3933 — Poz. 431

431

USTAWA

z dnia 29 marca 2007 r.

o zmianie ustawy o prokuraturze

Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. o pro-
kuraturze (Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên.
zm.1)) wprowadza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w art. 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. W sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏ania
sàdów wojskowych lub innych organów woj-
skowych czynnoÊci, o których mowa w ust. 1,
wykonujà prokuratorzy wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury oraz prokurato-
rzy powszechnych jednostek organizacyjnych
prokuratury delegowani do wykonywania
czynnoÊci w wojskowych jednostkach organi-
zacyjnych prokuratury.”;

2) w art. 14:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

,,2. Na prokuratora w wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury mo˝e byç po-
wo∏any oficer zawodowy, oficer s∏u˝by okre-
sowej, zwani dalej „oficerem”, lub prokura-
tor powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury.”,

b) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) s´dziów,”;

3) w art. 16:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokurator Generalny mo˝e odwo∏aç proku-
ratora jednostki organizacyjnej prokuratury,
je˝eli prokurator, mimo dwukrotnego ukara-
nia przez sàd dyscyplinarny karà wymienio-
nà w art. 67 ust. 1 pkt 2—4 lub art. 113
pkt 2—4, pope∏ni∏ przewinienie s∏u˝bowe,
a w tym dopuÊci∏ si´ oczywistej obrazy prze-
pisów prawa lub uchybi∏ godnoÊci urz´du
prokuratorskiego; przed podj´ciem decyzji
Prokurator Generalny wys∏uchuje wyja-
Ênieƒ prokuratora, chyba ˝e nie jest to mo˝-
liwe, oraz zasi´ga odpowiednio opinii zebra-
nia prokuratorów Prokuratury Krajowej lub
Naczelnej Prokuratury Wojskowej albo opi-
nii w∏aÊciwego zgromadzenia prokuratorów
w prokuraturze apelacyjnej.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Prokurator Generalny odwo∏uje prokuratora
jednostki organizacyjnej prokuratury, który
zrzek∏ si´ stanowiska prokuratora.”,

c) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a i 3b w brzmieniu:

„3a. Na wniosek prokuratora wojskowej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury, nieb´-
dàcego oficerem, który zrzek∏ si´ stanowi-
ska prokuratora, Prokurator Generalny po-
wo∏uje go na stanowisko równorz´dne
w powszechnej jednostce organizacyjnej
prokuratury, niezale˝nie od liczby stano-
wisk prokuratorskich, chyba ˝e nie spe∏nia
on warunków wymaganych do powo∏ania
na stanowisko prokuratora.

3b. W razie odmowy powo∏ania, o którym mo-
wa w ust. 3a, zainteresowanemu s∏u˝y
skarga do Sàdu Najwy˝szego.”;

4) w art. 18:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej ustali,
w drodze rozporzàdzenia, regulamin we-
wn´trznego urz´dowania wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury oraz
wewn´trznà organizacj´ tych jednostek.
Rozporzàdzenie okreÊla struktur´ wojsko-
wych jednostek organizacyjnych prokuratu-
ry, organizacj´ ich pracy, sposób kierowania
tymi prokuraturami, w tym formy i tryb
sprawowania nadzoru s∏u˝bowego przez
prokuratorów prze∏o˝onych, a tak˝e szcze-
gó∏owy porzàdek wykonywania przez pro-
kuratorów wojskowych czynnoÊci w ramach
post´powania karnego oraz — w zakresie
nieuregulowanym odr´bnymi przepisami —
innych czynnoÊci, zastrze˝onych ustawowo
do w∏aÊciwoÊci prokuratorów wojskowych.
Wydajàc rozporzàdzenie, nale˝y uwzgl´dniç
specyfik´ organizacji i funkcjonowania Si∏
Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, opartà
na s∏u˝bowym podporzàdkowaniu, oraz po-
trzeb´ zapewnienia skutecznoÊci i racjonal-
noÊci dzia∏aƒ prokuratury w strukturach
wojskowych.”,

b) po ust. 3 dodaje si´ ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli,

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

og∏oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 213, poz. 1802, z 2003 r.
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w drodze zarzàdzenia, zakres dzia∏ania se-
kretariatów i innych dzia∏ów administracji
w wojskowych jednostkach organizacyj-
nych prokuratury, bioràc pod uwag´ spe-
cyfik´ zadaƒ jednostek ró˝nego stopnia
i koniecznoÊç zapewnienia racjonalnoÊci
funkcjonowania prokuratury, a tak˝e po-
trzeb´ maksymalnego odcià˝enia prokura-
torów i innych pracowników merytorycz-
nych od prac biurowych oraz sprawnego
przep∏ywu informacji niezb´dnych w pracy
prokuratury.”;

5) w art. 49 po ust. 7 dodaje si´ ust. 8 w brzmieniu:

„8. Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, pro-
kurator wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury kieruje do Naczelnego Prokurato-
ra Wojskowego, a Naczelny Prokurator Woj-
skowy do Prokuratora Generalnego. Upraw-
nienia przewidziane w ust. 5, w stosunku do
prokuratorów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury, przys∏ugujà Naczelne-
mu Prokuratorowi Wojskowemu, a w stosunku
do Naczelnego Prokuratora Wojskowego —
Prokuratorowi Generalnemu.”;

6) w art. 50 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokurator Generalny mo˝e delegowaç proku-
ratora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a prokuratora wojskowej jednost-
ki organizacyjnej prokuratury, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, do innej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury, Minister-
stwa SprawiedliwoÊci lub innej jednostki orga-
nizacyjnej podleg∏ej Ministrowi Sprawiedliwo-
Êci albo przez niego nadzorowanej, zgodnie
z kwalifikacjami prokuratora. Prokurator Gene-
ralny w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej mo˝e równie˝ delegowaç prokuratora
powszechnej jednostki organizacyjnej proku-
ratury do wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury. Delegowanie na okres d∏u˝szy ni˝
szeÊç miesi´cy w ciàgu roku mo˝e nastàpiç tyl-
ko za zgodà prokuratora.”;

7) w art. 50a ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokurator delegowany na podstawie art. 50
ust. 2a ma prawo do wynagrodzenia zasadni-
czego albo uposa˝enia prokuratora okreÊlo-
nego zgodnie z art. 116 ust. 4—6, przys∏ugu-
jàcego na zajmowanym stanowisku prokura-
torskim oraz dodatku za d∏ugoletnià prac´,
a tak˝e do Êwiadczeƒ odszkodowawczych
z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, je˝eli zdarzenie powodujàce po-
wstanie prawa do tych Êwiadczeƒ zaistnia∏o
w czasie pe∏nienia obowiàzków lub funkcji po-
za granicami paƒstwa. W okresie delegowania
prokurator delegowany do pe∏nienia funkcji
otrzymuje dodatek funkcyjny okreÊlony w roz-
porzàdzeniu wydanym na podstawie art. 62
ust. 2.”;

8) w art. 51a w ust. 2:

a) pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) Prokurator Generalny — z tytu∏u wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej prokura-
tora apelacyjnego, prokuratora Prokuratury
Krajowej, Prokuratora Krajowego, Dyrekto-
ra G∏ównej Komisji, Dyrektora Biura Lustra-
cyjnego, prokuratora delegowanego do wy-
konywania czynnoÊci w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci oraz Naczelnego Prokuratora
Wojskowego, w sytuacji gdy wymieniony
nie jest uprawniony do odpowiednich
Êwiadczeƒ odszkodowawczych z tytu∏u pe∏-
nienia czynnej s∏u˝by wojskowej,”,

b) dodaje si´ pkt 5 w brzmieniu:

„5) Naczelny Prokurator Wojskowy — z tytu∏u
wypadku przy pracy lub choroby zawodo-
wej prokuratora wojskowej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury, nieb´dàcego ofice-
rem.”;

9) w art. 53 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Pro-
kurator Generalny, a prokuratorowi wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury — Na-
czelny Prokurator Wojskowy.”;

10) w art. 58 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do prokura-
torów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, nieb´dàcych oficerami.”;

11) w art. 59 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do prokura-
torów wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury, nieb´dàcych oficerami.”;

12) w art. 62 po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przepisy ust. 1—2 stosuje si´ do prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych proku-
ratury, nieb´dàcych oficerami.”;

13) w art. 62a:

a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prokurator wojskowej jednostki organizacyj-
nej prokuratury, b´dàcy oficerem, przecho-
dzi w stan spoczynku z dniem ukoƒczenia
szeÊçdziesiàtego roku ˝ycia, chyba ˝e:

1) nie póêniej ni˝ na szeÊç miesi´cy przed
ukoƒczeniem szeÊçdziesiàtego roku ˝ycia
oÊwiadczy Prokuratorowi Generalnemu
wol´ dalszego zajmowania stanowiska po
zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej i przedstawi zaÊwiadczenie stwierdza-
jàce, ˝e jest zdolny, ze wzgl´du na stan
zdrowia, do pe∏nienia obowiàzków proku-
ratora, wydane na zasadach okreÊlonych
dla kandydata na stanowisko prokurator-
skie lub
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2) zosta∏ powo∏any na stanowisko prokura-
tora powszechnej jednostki organizacyj-
nej prokuratury.”,

b) po ust. 4 dodaje si´ ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Prokurator wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury, nieb´dàcy oficerem,
przechodzi w stan spoczynku z dniem
ukoƒczenia szeÊçdziesiàtego piàtego roku
˝ycia.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Prokuratora wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury, b´dàcego oficerem, któ-
rego stosunek s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany
z mocy prawa z powodu osiàgni´cia wieku
szeÊçdziesi´ciu lat albo zosta∏ rozwiàzany
z powodu:

1) uznania orzeczeniem wojskowej komisji
lekarskiej za niezdolnego do zawodowej
s∏u˝by wojskowej,

2) wypowiedzenia stosunku s∏u˝bowego do-
konanego przez organ wojskowy, je˝eli
wojskowa jednostka organizacyjna pro-
kuratury, w której pe∏ni∏ zawodowà s∏u˝-
b´ wojskowà, podlega rozformowaniu
lub zmniejszy∏ si´ jej stan etatowy, a brak
jest mo˝liwoÊci wyznaczenia go na inne
stanowisko s∏u˝bowe

— na jego wniosek, z∏o˝ony przed up∏ywem
szeÊciu miesi´cy od dnia rozwiàzania sto-
sunku s∏u˝bowego, Prokurator Generalny
powo∏uje na równorz´dne stanowisko lub
za jego zgodà na ni˝sze stanowisko prokura-
tora powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, je˝eli nie ma innych przeszkód
prawnych.”,

d) po ust. 6 dodaje si´ ust. 7 w brzmieniu:
„7. Prokurator wojskowej jednostki organizacyj-

nej prokuratury, nieb´dàcy oficerem, w ra-
zie rozformowania lub zmniejszenia stanu
etatowego wojskowej jednostki organizacyj-
nej prokuratury, w której pe∏ni s∏u˝b´, na
swój wniosek jest powo∏ywany przez Proku-
ratora Generalnego na równorz´dne stano-
wisko lub za swojà zgodà na ni˝sze stanowi-
sko prokuratora powszechnej jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury, je˝eli nie ma in-
nych przeszkód prawnych.”;

14) art. 64 otrzymuje brzmienie:

„Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1—3, art. 46, 47,
art. 50 ust. 4 i 7—9, art. 51, 51a, 56, 58 i 59
nie stosuje si´ do prokuratorów wojsko-
wych jednostek organizacyjnych proku-
ratury, b´dàcych oficerami. W razie zbie-
gu prawa do urlopu, o którym mowa
w art. 52, z prawem do dodatkowego
urlopu wypoczynkowego, okreÊlonego
w ustawie o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy
zawodowych, przys∏uguje jeden urlop
w najwy˝szym wymiarze.”;

15) w art. 65 po ust. 3 dodaje si´ ust. 4 w brzmieniu:

„4. Przepis ust. 3 nie dotyczy przeszkolenia woj-
skowego w celu mianowania na pierwszy sto-
pieƒ oficerski.”;

16) w art. 65a po ust. 4 dodaje si´ ust. 5 w brzmieniu:

„5. Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio do
prokuratorów wojskowych — jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury.”;

17) w art. 108:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wojskowe jednostki organizacyjne prokura-
tury wchodzà w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczy-
pospolitej Polskiej.”,

b) po ust. 2 dodaje si´ ust. 3 w brzmieniu:

„3. Minister Obrony Narodowej w porozumie-
niu z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli,
w drodze zarzàdzenia, liczb´ stanowisk pro-
kuratorów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury dla osób nieb´dàcych
oficerami, uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏ Zbroj-
nych.”;

18) w art. 110 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Prokuratora lub asesora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury nie mo˝na zwol-
niç z zawodowej s∏u˝by wojskowej przed od-
wo∏aniem go ze stanowiska prokuratora lub
asesora, chyba ˝e przechodzi w stan spoczyn-
ku lub zachodzi sytuacja okreÊlona w art. 62a
ust. 4.”;

19) w art. 111 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Prokuratorów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury, b´dàcych oficerami,
wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk
s∏u˝bowych Minister Obrony Narodowej na
wniosek Naczelnego Prokuratora Wojskowe-
go, w trybie okreÊlonym w przepisach o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych. Aseso-
rów i aplikantów wojskowych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi
i zwalnia ze stanowisk s∏u˝bowych Naczelny
Prokurator Wojskowy.”;

20) art. 114 otrzymuje brzmienie:

„Art. 114. 1. Sàd dyscyplinarny, wymierzajàc kar´
wydalenia ze s∏u˝by prokuratorskiej,
wyst´puje z wnioskiem do Ministra
Obrony Narodowej o zwolnienie uka-
ranego z zawodowej s∏u˝by wojsko-
wej. W rozumieniu ustawy z dnia
11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝bie wojsko-
wej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.2)) zwol-
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nienie takie jest równoznaczne ze
zwolnieniem wskutek prawomocne-
go orzeczenia o wymierzeniu kary
dyscyplinarnej usuni´cia z zawodo-
wej s∏u˝by wojskowej.

2. Przewidziane w art. 71 zawieszenie
w czynnoÊciach s∏u˝bowych prokura-
torów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury, b´dàcych ofi-
cerami, pociàga za sobà skutki zawie-
szenia na podstawie ustawy z dnia
4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie woj-
skowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 42,
poz. 370 i Nr 240, poz. 2052 oraz
z 2003 r. Nr 179, poz. 1750) oraz usta-
wy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodo-
wych.”;

21) art. 116 otrzymuje brzmienie:

„Art. 116. 1. Do prokuratorów, asesorów i aplikan-
tów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury, b´dàcych ofice-
rami, stosuje si´ w sprawach nieure-
gulowanych niniejszà ustawà przepi-
sy dotyczàce ˝o∏nierzy zawodowych
lub s∏u˝by okresowej, z zastrze˝eniem
ust. 4 i 5.

2. Stanowiskami równorz´dnymi pro-
kuratorów w powszechnych i wojsko-
wych jednostkach organizacyjnych
prokuratury sà odpowiednio stanowi-
ska w:

1) Prokuraturze Krajowej i Naczelnej
Prokuraturze Wojskowej,

2) prokuraturze okr´gowej i wojsko-
wej prokuraturze okr´gowej,

3) prokuraturze rejonowej i wojsko-
wej prokuraturze garnizonowej.

3. Okres s∏u˝by lub pracy na stanowisku
prokuratora Naczelnej Prokuratury
Wojskowej jest równorz´dny z okre-
sem pracy na stanowisku prokuratora
Prokuratury Krajowej i liczy si´ od
dnia obj´cia stanowiska prokuratora
Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

4. Uposa˝enie prokuratorów, asesorów
i aplikantów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, b´dà-
cych oficerami, okreÊlajà przepisy
o uposa˝eniu ˝o∏nierzy.

5. Uposa˝enie, o którym mowa w ust. 4,
oraz wynagrodzenie prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury, nieb´dàcych ofice-
rami, jest równe wynagrodzeniu pro-

kuratorów oraz odpowiednio aseso-
rów i aplikantów w równorz´dnych
powszechnych jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy wykaz sta-
nowisk i funkcji prokuratorów, aseso-
rów i aplikantów wojskowych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury
równorz´dnych pod wzgl´dem wyna-
grodzenia i uposa˝enia ze stanowi-
skami i funkcjami prokuratorów, ase-
sorów i aplikantów powszechnych
jednostek organizacyjnych prokura-
tury, majàc na wzgl´dzie zakres wy-
konywanych przez prokuratorów,
asesorów i aplikantów czynnoÊci
s∏u˝bowych.”;

22) art. 118 otrzymuje brzmienie:

„Art. 118. W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszej ustawie lub w przepisach szcze-
gólnych do prokuratorów powszech-
nych jednostek organizacyjnych proku-
ratury oraz prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury,
nieb´dàcych oficerami, stosuje si´ od-
powiednio 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.3)), a w spra-
wach nieuregulowanych, tak˝e w prze-
pisach tej ustawy — przepisy Kodeksu
pracy.”.

Art. 2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wy-
dane na podstawie art. 116 ust. 2 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2002 r.
Nr 21, poz. 206, z póên. zm.4)) zachowujà moc do cza-
su wydania nowych przepisów wykonawczych na
podstawie art. 116 ust. 6 wymienionej wy˝ej ustawy,
w brzmieniu okreÊlonym niniejszà ustawà, nie d∏u˝ej
jednak ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie
ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: L. Kaczyƒski
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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, z 2005 r. Nr 10, poz. 71 i Nr 169, poz. 1417 oraz
z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1218, Nr 218,
poz. 1592 i Nr 220, poz. 1600.

4) 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, z 2005 r. Nr 130, poz. 1085, Nr 167,
poz. 1398 i Nr 169, poz. 1410 i 1417, z 2006 r. Nr 144,
poz. 1044 i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162. 


