
1. Na podstawie art. 16 ust. 1 zdanie pierwsze usta-
wy z dnia 20 lipca 2000 r. o og∏aszaniu aktów norma-
tywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 68, poz. 449) 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:

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

2) ustawà z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o zmianie
ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszechnych,
o Sàdzie Najwy˝szym, o prokuraturze, o wynagro-
dzeniu osób zajmujàcych kierownicze stanowiska
paƒstwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443), 

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

4) ustawà z dnia 15 maja 1993 r. o zmianie ustaw —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych, o prokura-
turze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale Konstytu-
cyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa i o powo-
∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47, poz. 213)

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra Sprawiedliwo-
Êci 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 miesz-
kalnych 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 adwo-
katurze (Dz. U. Nr 77, poz. 367),

8) ustawà z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny wy-
konawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557 i Nr 160, poz. 1083),

9) ustawà z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach poli-
tycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604),

10) ustawà z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu
prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej przez oso-
by pe∏niàce funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106,
poz. 679),

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

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

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

14) ustawà z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie woj-
skowej (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 nie-
których 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 przeciw-
ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 155, poz. 1016),

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

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

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 Konstytucyjne-
go z dnia 6 wrzeÊnia 1999 r. o utracie mocy obowià-
zujàcej 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 Administracyj-
nym, 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 po-
wszechnych 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),
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23) ustawà z dnia 6 lipca 2001 r. o gromadzeniu, prze-
twarzaniu i przekazywaniu informacji kryminal-
nych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r. Nr 81,
poz. 731),

24) ustawà z dnia 27 lipca 2001 r. — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070
i Nr 154, poz. 1787),

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

— uj´tych w obwieszczeniu Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 5 lutego 2002 r. w sprawie og∏oszenia jednolitego
tekstu ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 21, poz. 206),

26) ustawà z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie usta-
wy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213, poz. 1802),

27) ustawà z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie usta-
wy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, usta-
wy o prokuraturze, ustawy — Prawo o ustroju sà-
dów wojskowych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 228, poz. 2256),

28) ustawà z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie ustawy
o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 130, poz. 1085),

29) ustawà z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum
Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratu-
ry (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204),

30) ustawà z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Gene-
ralnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169, poz. 1417
i Nr 264, poz. 2205),

31) ustawà z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sàdowych
w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167, poz. 1398),

32) ustawà z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie ustawy —
Prawo o ustroju sàdów powszechnych, ustawy —
Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz ustawy
o prokuraturze (Dz. U. Nr 144, poz. 1044),

33) ustawà z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒ-
stwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych do-
kumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r.
Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571),

34) ustawà z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz tre-
Êci tych dokumentów i ustawy o Instytucie Pami´-
ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25, poz. 162),

35) ustawà z dnia 16 marca 2007 r. o zmianie ustawy
o Krajowej Radzie Sàdownictwa oraz o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 484),

36) ustawà z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze (Dz. U. Nr 64, poz. 431),

37) ustawà z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy
o prokuraturze, ustawy — Kodeks post´powania
karnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 64,
poz. 432),

38) ustawà z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie ustawy
o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury oraz niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433),

39) wyrokiem Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 11 ma-
ja 2007 r. sygn. akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571),

40) ustawà z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy
— Prawo o ustroju sàdów powszechnych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 136, poz. 959)

oraz zmian wynikajàcych z przepisów og∏oszonych
przed dniem 8 stycznia 2008 r.

2. Podany w za∏àczniku do niniejszego obwieszcze-
nia jednolity tekst ustawy nie obejmuje: 

1) art. 63, art. 111—115 i 120 ustawy z dnia 20 czerw-
ca 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˝nia-
jàcej si´ s∏u˝bie w prokuraturze mo˝e
byç nadany tytu∏ honorowy „Zas∏u˝o-
ny dla Wymiaru SprawiedliwoÊci Rze-
czypospolitej Polskiej”.

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

„Art. 111. W ustawie z dnia 21 maja 1963 r. o dys-
cyplinie wojskowej oraz o odpowie-
dzialnoÊci ˝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 „ofice-
rowie Êledczy” zast´puje si´ wyrazem
„asesorzy”, a wyrazy „oficera Êledcze-
go” — wyrazem „asesora”.

Art. 112. W Kodeksie post´powania karnego
wprowadza si´ nast´pujàce zmiany: 

1) w art. 578 w § 1 wyrazy „oficer Êled-
czy prokuratury” zast´puje si´ wyra-
zami „asesor wojskowej jednostki or-
ganizacyjnej 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´p-
stwa oraz o zmianie ustroju sàdów woj-
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skowych i wojskowych jednostek orga-
nizacyjnych Prokuratury Polskiej Rze-
czypospolitej Ludowej w czasie obowià-
zywania 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 pod-
prokuratorów powszechnych lub
wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury z dniem wejÊcia
w ˝ycie ustawy podlegajà mianowa-
niu na stanowiska wiceprokuratorów
w∏aÊciwych jednostek organizacyj-
nych prokuratury.

2. Osoby zajmujàce stanowiska ofice-
rów Êledczych wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury z dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy podlegajà
mianowaniu na stanowiska aseso-
rów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury.”

„Art. 120. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 1985 r.”;

2) art. 12 ustawy z dnia 31 stycznia 1989 r. o kszta∏to-
waniu Êrodków na wynagrodzenia w sferze bud˝e-
towej (Dz. U. Nr 4, poz. 24), który stanowi:

„Art. 12. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1989 r.”;

3) art. 2 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1989 r. o zmia-
nie 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.,
prokuratura dzia∏a na dotychczasowych
zasadach.”

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

4) art. 5—11 i 13 ustawy z dnia 22 marca 1990 r.
o zmianie ustawy o Prokuraturze Polskiej Rzeczypo-
spolitej Ludowej, Kodeksu post´powania w spra-
wach o wykroczenia oraz ustawy o Sàdzie Najwy˝-
szym (Dz. U. Nr 20, poz. 121), które stanowià:

„Art. 5. 1. Prokuratorzy i wiceprokuratorzy Proku-
ratury Generalnej od dnia wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy pe∏nià obowiàzki
prokuratorów w Prokuraturze Woje-
wódzkiej w Warszawie.

2. Pracowników administracyjnych i ob-
s∏ugi Prokuratury Generalnej, z dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, Pro-
kurator Generalny zatrudni w Minister-
stwie SprawiedliwoÊci, w Prokuraturze
Wojewódzkiej w Warszawie lub w Sà-
dzie Wojewódzkim w Warszawie, sto-
sownie do posiadanych kwalifikacji za-
wodowych.

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 Pro-
kuratorowi Generalnemu pisemne
oÊwiadczenie o odmowie dalszego za-
trudnienia. W tym wypadku stosunek
pracy rozwiàzuje si´ po up∏ywie trzech
miesi´cy od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia,
w ostatnim dniu miesiàca kalendarzo-
wego. Umowni pracownicy administra-
cyjni i obs∏ugi mogà w tym samym cza-
sie z∏o˝yç oÊwiadczenie o wypowiedze-
niu stosunku pracy albo wniosek o jego
rozwiàzanie za porozumieniem stron,
który powinien byç uwzgl´dniony w ter-
minie nie d∏u˝szym ni˝ obowiàzujàcy
w danych stosunkach okres wypowie-
dzenia. 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 wyna-
grodzenia odpowiadajàcego stanowi-
sku, które dotychczas zajmowali, gdy
obejmà w Ministerstwie Sprawiedliwo-
Êci, w Prokuraturze Wojewódzkiej lub
w Sàdzie Wojewódzkim w Warszawie
albo w innej jednostce organizacyjnej
prokuratury lub w innym sàdzie stano-
wiska, na których przys∏uguje ni˝sze wy-
nagrodzenie zasadnicze, ni˝szy dodatek
funkcyjny lub je˝eli dodatek nie przys∏u-
guje.

Art. 6. 1. W terminie do dnia 30 czerwca 1990 r.
Prokurator Generalny powo∏a: 

1) prokuratorów i wiceprokuratorów
Prokuratury Generalnej, którzy zaj-
mowali te stanowiska w dniu wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy — na stano-
wiska prokuratorów Prokuratury Wo-
jewódzkiej w Warszawie,

2) prokuratorów i wiceprokuratorów
prokuratur wojewódzkich i rejono-
wych, którzy zajmowali te stanowiska
w dniu wejÊcia w ˝ycie niniejszej
ustawy — na stanowiska prokurato-
rów prokuratur wojewódzkich i rejo-
nowych, 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.
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2. Stosunek pracy z prokuratorami, któ-
rych Prokurator Generalny nie powo∏a∏
na stanowiska prokuratora, wygasa
z dniem 30 wrzeÊnia 1990 r. Prokurato-
rowi przys∏uguje wynagrodzenie, o któ-
rym 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 or-
ganizacyjnych prokuratury, którzy zajmo-
wali te stanowiska w dniu wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, na stanowiska pro-
kuratorów odpowiednich wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury,
w∏aÊciwych ze wzgl´du na ich miejsce
zamieszkania, je˝eli spe∏niajà wymaga-
nia 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, któ-
re nie powodujà utraty tych uprawnieƒ.

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, przy-
s∏ugujà uprawnienia emerytalne na za-
sadach okreÊlonych w art. 27 ust. 2
ustawy o pracownikach urz´dów paƒ-
stwowych albo je˝eli osiàgn´li do dnia
wygaÊni´cia stosunku pracy okres za-
trudnienia wynoszàcy ∏àcznie z okresa-
mi 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´ Gene-
ralnà i jednostki nadzorowane przez
Prokuratora Generalnego.

4. Mienie i Êrodki finansowe pozostajàce
w dyspozycji Prokuratury Generalnej
przekazuje si´ Ministerstwu Sprawiedli-
woÊci.

5. Ust. 3 i 4 nie dotyczà wojskowych jed-
nostek 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 prokurato-
rów na pierwszym posiedzeniu dokonu-
jà wyboru cz∏onków kolegiów prokura-
tur wojewódzkich i cz∏onków Rady Pro-
kuratorów przy Prokuratorze General-
nym. 

3. Do czasu podj´cia dzia∏alnoÊci przez
wojewódzkie zgromadzenia prokurato-
rów 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 komi-
sji dyscyplinarnych.

2. Do czasu wyboru komisji dyscyplinar-
nych na podstawie niniejszej ustawy
dzia∏ajà komisje dyscyplinarne utwo-
rzone na podstawie przepisów dotych-
czasowych.

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

Art. 10. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w niniejszej usta-
wie pozostajà w mocy dotychczasowe
przepisy wykonawcze, je˝eli nie sà z nià
sprzeczne.

Art. 11. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o Prokuratorze Generalnym Pol-
skiej Rzeczypospolitej Ludowej lub Pro-
kuraturze Generalnej, nale˝y przez to ro-
zumieç Prokuratora Generalnego lub od-
powiednio Ministerstwo Sprawiedliwo-
Êci sprawujàce obs∏ug´ Prokuratora Ge-
neralnego.”

„Art. 13. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 mar-
ca 1990 r.”;

5) art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 1990 r. o zniesie-
niu i likwidacji niektórych funduszy (Dz. U. Nr 89,
poz. 517), który stanowi:

„Art. 27. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 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 za-
wodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), który stanowi:

„Art. 49. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
30 dni od dnia og∏oszenia.”;
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7) art. 5 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1991 r. o zmia-
nie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, o Sàdzie Najwy˝szym, o prokuraturze, o wy-
nagrodzeniu osób zajmujàcych kierownicze stano-
wiska paƒstwowe (Dz. U. Nr 100, poz. 443), który
stanowi:

„Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏osze-
nia.”;

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∏o-
szenia.”;

9) art. 8, 9 i 11 ustawy z dnia 15 maja 1993 r. o zmia-
nie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Try-
bunale Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdow-
nictwa 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 Minister-
stwie SprawiedliwoÊci znosi si´ z dniem
30 czerwca 1993 r.

3. Prokuratorów w Ministerstwie Sprawie-
dliwoÊci, którzy nie zostanà powo∏ani
na stanowiska prokuratorów prokuratur
apelacyjnych i nie sà prokuratorami
Prokuratury Wojewódzkiej w Warsza-
wie, Prokurator Generalny przeniesie
do tej Prokuratury.

Art. 9. 1. Do czasu podj´cia dzia∏alnoÊci przez
zgromadzenia prokuratorów w prokura-
turach apelacyjnych, kolegia prokuratur
apelacyjnych i przez Rad´ Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym w sk∏a-
dzie okreÊlonym w niniejszej ustawie,
dzia∏ajà wojewódzkie zgromadzenia
prokuratorów, kolegia prokuratur woje-
wódzkich i Rada Prokuratorów przy Pro-
kuratorze Generalnym, utworzone na
podstawie przepisów dotychczaso-
wych. Rada Prokuratorów wyra˝a opi-
nie o kandydatach na stanowiska pro-
kuratorów apelacyjnych.

2. Komisje dyscyplinarne wybrane na
podstawie przepisów dotychczasowych
oraz dotychczasowi rzecznicy dyscypli-
narni dzia∏ajà do czasu wyboru komisji
dyscyplinarnej i wyznaczenia rzeczni-
ków na podstawie przepisów niniejszej
ustawy.

3. Niezakoƒczone prawomocnie sprawy
do dnia wyboru komisji dyscyplinar-
nych na podstawie niniejszej ustawy,
toczàce si´ w dotychczasowych komi-

sjach dyscyplinarnych, przekazuje si´
komisjom dyscyplinarnym utworzonym
na podstawie niniejszej ustawy.

4. Pierwsze posiedzenia zgromadzeƒ pro-
kuratorów w prokuraturach apelacyj-
nych zostanà zwo∏ane po dniu 1 lipca
1993 r., nie póêniej ni˝ do dnia 30 wrzeÊ-
nia 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 loka-
li 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 któ-
rych mowa w art. 26, lecz nie d∏u˝ej ni˝
przez szeÊç miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, zachowujà moc prze-
pisy wykonawcze, wydane na podsta-
wie art. 15 ust. 4 ustawy wymienionej
w art. 67 pkt 2, w zakresie dotyczàcym
ustalania wysokoÊci czynszu najmu.
W tym samym okresie osoby, o któ-
rych mowa w art. 46 ustawy wymie-
nionej w art. 53, op∏acajà czynsz najmu
w wysokoÊci pokrywajàcej koszty eks-
ploatacji tych domów i lokali mieszkal-
nych.

3. Przepisy wykonawcze wydane na pod-
stawie art. 54 ust. 4 ustawy wymienio-
nej w art. 67 pkt 2 zachowujà moc nie
d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.”;

11) art. 23 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o kszta∏to-
waniu Êrodków na wynagrodzenia w paƒstwowej
sferze bud˝etowej oraz o zmianie niektórych
ustaw (Dz. U. z 1995 r. Nr 34, poz. 163), który sta-
nowi:

„Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia z mocà od dnia 1 stycznia 1995 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 — Pra-
wo o ustroju sàdów powszechnych i ustawy —
Prawo o adwokaturze (Dz. U. Nr 77, poz. 367), któ-
ry 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.”;
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14) art. 64 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o partiach
politycznych (Dz. U. Nr 98, poz. 604), który stano-
wi:

„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 ograni-
czeniu 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 stycz-
nia 1998 r., z tym ˝e:

1) przepisy art. 24e ustawy, o której mo-
wa w art. 19, wchodzà w ˝ycie po up∏y-
wie 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´pujà-
cych po kadencji, w czasie której ni-
niejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie,

3) przepisy art. 35a ustawy, o której mo-
wa w art. 23, wchodzà w ˝ycie z pierw-
szym 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 ni-
niejsza ustawa wesz∏a w ˝ycie.”;

16) art. 6 i 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o zmia-
nie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, Kodeks post´powania cywilnego, ustawy
o ksi´gach wieczystych i hipotece oraz ustawy
o prokuraturze (Dz. U. Nr 117, poz. 752), które sta-
nowià:

„Art. 6. Do osób, które rozpocz´∏y aplikacj´ sàdo-
wà lub prokuratorskà przed dniem wejÊcia
w ˝ycie niniejszej ustawy, stosuje si´ prze-
pisy dotychczasowe.”

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

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

„Art. 80. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1998 r.”;

18) art. 6 i 8 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych 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 prokurato-
rów, którzy uzyskali prawo do emerytu-
ry lub renty przed dniem wejÊcia w ˝y-
cie niniejszej ustawy, je˝eli prawo to na-

byli zajmujàc stanowisko s´dziego lub
prokuratora. Przy ustalaniu wysokoÊci
uposa˝enia uwzgl´dnia si´ wynagro-
dzenie zasadnicze wraz z dodatkiem za
wys∏ug´ lat, które pobiera∏by s´dzia lub
prokurator w dniu wejÊcia w ˝ycie ni-
niejszej 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 porozumie-
niu z Ministrem Pracy i Polityki Socjal-
nej, w drodze rozporzàdzenia, okreÊli
szczegó∏owe zasady i tryb wyp∏at upo-
sa˝eƒ i uposa˝eƒ rodzinnych emeryto-
wanym s´dziom i prokuratorom oraz
cz∏onkom ich rodzin w miejsce Êwiad-
czeƒ z ubezpieczenia spo∏ecznego.”

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 17 paê-
dziernika 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 mo-
wa 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∏o-
szenia.”;

19) art. 131 ustawy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscy-
plinie wojskowej (Dz. U. Nr 141, poz. 944 i Nr 160,
poz. 1083), który stanowi:

„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 po-
wszechnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.
z 1998 r. Nr 98, poz. 607), które stanowià:

„Art. 5. S´dziowie i prokuratorzy w stanie spo-
czynku oraz cz∏onkowie ich rodzin korzy-
stajà z prawa do Êwiadczeƒ opieki zdro-
wotnej w zakresie i na zasadach okreÊlo-
nych w przepisach o zaopatrzeniu emery-
talnym pracowników i ich rodzin.”

„Art. 8. 1. S´dziowie w stanie spoczynku i proku-
ratorzy w stanie spoczynku, którzy pe∏-
nili s∏u˝b´ lub pracowali w organach al-
bo komórkach organizacyjnych wymie-
nionych w art. 7 ust. 1 pkt 1—4 lub z∏o-
˝yli fa∏szywe oÊwiadczenia dotyczàce
pracy, s∏u˝by lub wspó∏pracy z organa-
mi, o których mowa w art. 2 ustawy
o ujawnieniu pracy lub s∏u˝by w orga-
nach bezpieczeƒstwa paƒstwa lub
wspó∏pracy z nimi w latach 1944—1990
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osób pe∏niàcych funkcje publiczne, tra-
cà prawo do stanu spoczynku i uposa˝e-
nia w stanie spoczynku.

2. Cz∏onkowie rodzin s´dziów i prokurato-
rów, 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 na-
st´puje z dniem wydania decyzji.

4. Przepisy art. 7 ust. 6 i 7 stosuje si´ do
s´dziów i prokuratorów w stanie spo-
czynku, 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 odpo-
wiednio od Prokuratora Generalnego
zgod´ na dalsze zajmowanie stanowiska
pomimo ukoƒczenia 65 roku ˝ycia, za-
chowujà prawo do zajmowania tego sta-
nowiska 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 Instytu-
cie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrod-
ni 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.”;

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 utwo-
rzone na podstawie przepisów dotych-
czasowych prokuratury wojewódzkie
stajà si´ prokuraturami okr´gowymi,
a oÊrodki zamiejscowe prokuratur woje-
wódzkich stajà si´ oÊrodkami zamiej-
scowymi odpowiednich prokuratur
okr´gowych.

2. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy proku-
ratorzy wojewódzcy i ich zast´pcy stajà
si´ odpowiednio prokuratorami okr´go-
wymi i zast´pcami prokuratorów okr´-
gowych.

3. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy proku-
ratorzy prokuratur wojewódzkich stajà
si´ prokuratorami odpowiednich proku-
ratur okr´gowych, a prokuratorzy pro-
kuratur wojewódzkich w stanie spo-
czynku stajà si´ prokuratorami prokura-
tur okr´gowych w stanie spoczynku.

4. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy delega-
ci prokuratorów prokuratur wojewódz-
kich stajà si´ delegatami prokuratorów
odpowiednich prokuratur okr´gowych.

5. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy cz∏on-
kowie kolegiów prokuratur wojewódz-
kich stajà si´ cz∏onkami kolegiów odpo-
wiednich prokuratur okr´gowych.

Art. 3. Ilekroç w obowiàzujàcych przepisach jest
mowa o prokuraturze wojewódzkiej, pro-
kuratorze wojewódzkim, prokuratorach
prokuratury wojewódzkiej, kolegium pro-
kuratury wojewódzkiej lub zebraniu proku-
ratorów prokuratury wojewódzkiej, nale˝y
przez to rozumieç odpowiednio prokuratu-
r´ okr´gowà, prokuratora okr´gowego,
prokuratorów prokuratury okr´gowej, ko-
legium prokuratury okr´gowej i zebranie
prokuratorów prokuratury okr´gowej.

Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 1999 r.”;

23) art. 21—23 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125), które stanowià:

„Art. 21. 1. Z dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy osoby
zatrudnione na podstawie dotychcza-
sowych przepisów jako pracownicy
administracyjni przez okres co naj-
mniej 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 stano-
wiskach pomocniczych, technicznych,
robotniczych i obs∏ugi oraz pracowni-
cy 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 zasa-
dach okreÊlonych w ustawie o pracowni-
kach urz´dów paƒstwowych.

Art. 23. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem og∏o-
szenia.”;

24) art. 86 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o Êwiad-
czeniach 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 wrzeÊ-
nia 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 listo-
pada 1999 r.”;
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25) art. 32 ustawy z dnia 23 grudnia 1999 r. o kszta∏to-
waniu wynagrodzeƒ w paƒstwowej sferze bud˝e-
towej oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U.
Nr 110, poz. 1255), który stanowi:

„Art. 32. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2000 r.”;

26) art. 4—7 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie woj-
skowej oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodo-
wej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), które sta-
nowià:

„Art. 4. 1. Istniejàce w dniu wejÊcia w ˝ycie usta-
wy komisje dyscyplinarne stajà si´ sà-
dami dyscyplinarnymi w rozumieniu ni-
niejszej ustawy.

2. Kadencja sàdów dyscyplinarnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, trwa do koƒca,
ustalonej na podstawie przepisów do-
tychczasowych, kadencji komisji dyscy-
plinarnych istniejàcych w dniu wejÊcia
ustawy w ˝ycie.

Art. 5. Przepisy ustawy stosuje si´ do spraw nie-
zakoƒczonych 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 przepi-
sów 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 krymi-
nalnych (Dz. U. Nr 110, poz. 1189 oraz z 2002 r.
Nr 81, poz. 731), który stanowi:

„Art. 76. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

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 jedno-
stek organizacyjnych prokuratury
otrzymujà stawk´ podstawowà wy-
nagrodzenia zasadniczego przys∏u-
gujàcà 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. prokura-
torzy, którzy przepracowali na zaj-
mowanym stanowisku co najmniej
siedem lat, otrzymujà stawk´
pierwszà awansowà wynagrodze-
nia zasadniczego.

§ 3. Z dniem 1 stycznia 2004 r. prokura-
torzy, którzy przepracowali na da-
nym stanowisku prokuratorskim co
najmniej czternaÊcie lat, otrzymujà
drugà stawk´ awansowà wynagro-
dzenia zasadniczego.

§ 4. Prokuratorowi, który na podstawie
§ 2 otrzyma∏ stawk´ pierwszà awan-
sowà 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 mo-
wa w art. 185 zdanie wst´pne, dla
uzyskania stawki drugiej awansowej
wynagrodzenia zasadniczego, zali-
cza si´ pe∏ny okres pracy powy˝ej
siedmiu lat na zajmowanym stano-
wisku prokuratorskim.

§ 5. Przepisy § 1—3 stosuje si´ przy obli-
czaniu wysokoÊci wynagrodzenia
prokuratorów powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury dla
potrzeb ustalania uposa˝enia proku-
ratorów wojskowych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury wed∏ug za-
sad okreÊlonych w art. 116 ust. 2
ustawy, o której mowa w art. 185
zdanie wst´pne.

§ 6. Przepisy art. 200 stosuje si´ odpo-
wiednio do prokuratorów, by∏ych
prokuratorów, uposa˝enia prokura-
torów w stanie spoczynku i do upo-
sa˝enia rodzinnego po zmar∏ych
prokuratorach albo prokuratorach
w stanie spoczynku.

§ 7. Przepis art. 201 § 4 stosuje si´ do
aplikacji prokuratorskiej oraz do
asesury prokuratorskiej.

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

§ 2. Przepis § 1 stosuje si´ odpowiednio
do prokuratorów, którzy uzyskali
zgod´ Prokuratora Generalnego na
dalsze zajmowanie stanowiska.

§ 3. W sprawach dotyczàcych wyra˝e-
nia zgody, o której mowa w § 1 i 2,
niezakoƒczonych w chwili wejÊcia
w ˝ycie ustawy, przepis art. 69 § 3
zdanie drugie stosuje si´.”

„Art. 212. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 paê-
dziernika 2001 r., z wyjàtkiem:
1) art. 91 § 2a, art. 151 § 1, art. 178,

art. 193 i art. 195 pkt 2, które wcho-
dzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
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2) art. 13 § 2 pkt 4, art. 91 § 2, 3 i 4,
art. 176, art. 177 i art. 179 § 1—4, któ-
re wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2003 r.”;

29) art. 4 i 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2001 r. zmienia-
jàcej ustaw´ — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, ustaw´ o prokuraturze oraz ustaw´ o kurato-
rach sàdowych (Dz. U. Nr 154, poz. 1787), które
stanowià:

„Art. 4. Od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grud-
nia 2002 r. art. 96 ustawy z dnia 27 lipca
2001 r. — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych oraz art. 58 ustawy z dnia
20 czerwca 1985 r. o prokuraturze nie sto-
suje si´.

Art. 5. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 31 grud-
nia 2001 r.”;

30) art. 6 i 7 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 213,
poz. 1802), które stanowià:

„Art. 6. Przepisy art. 77 § 5 ustawy, o której mowa
w art. 1, oraz art. 50 ust. 4 ustawy, o której
mowa w art. 2, w brzmieniu nadanym ni-
niejszà ustawà, stosuje si´ do wynagro-
dzenia zasadniczego s´dziów i prokurato-
rów, którzy zostali delegowani po dniu
wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy.

Art. 7. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

31) art. 14, 16—18 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów po-
wszechnych, ustawy o prokuraturze, ustawy —
Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz niektó-
rych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), które
stanowià:

„Art. 14. Przepisy ustaw, o których mowa w art. 1,
art. 2 i art. 6 niniejszej ustawy, dotyczàce
wypadków przy pracy i chorób zawodo-
wych stosuje si´ do wypadków przy pra-
cy i chorób zawodowych powsta∏ych po
dniu 31 grudnia 1998 r., a przed dniem
wejÊcia w ˝ycie ustawy, o ile wniosek
o jednorazowe odszkodowanie zosta∏
z∏o˝ony w okresie 6 miesi´cy od dnia
wejÊcia w ˝ycie ustawy.”

„Art. 16. S´dziowie i prokuratorzy, pe∏niàcy s∏u˝b´
w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy, sà obo-
wiàzani z∏o˝yç oÊwiadczenie, o którym
mowa w art. 85 § 4 ustawy, o której mo-
wa w art. 1 w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, w terminie 30 dni od dnia jej
wejÊcia w ˝ycie.

Art. 17. Do czasu wydania przepisów wykonaw-
czych przewidzianych w ustawach, o któ-
rych mowa w art. 1, art. 2 i art. 6,
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà,
zachowujà moc przepisy dotychczasowe.

Art. 18. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia, z wyjàtkiem:

1) art. 1 pkt 33 i art. 2 pkt 10, pkt 20 lit. b
oraz art. 12, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 stycznia 2004 r.;

2) art. 10 i art. 13, które wchodzà w ˝ycie
z dniem og∏oszenia.”;

32) art. 8 ustawy z dnia 6 maja 2005 r. o zmianie usta-
wy o zaopatrzeniu emerytalnym ˝o∏nierzy zawodo-
wych oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 130, poz. 1085), który stanowi:

„Art. 8. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

33) art. 19 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym
Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych
i Prokuratury (Dz. U. Nr 169, poz. 1410 i Nr 264,
poz. 2204), który stanowi:

„Art. 19. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 wrzeÊ-
nia 2006 r., z wyjàtkiem art. 18, który
wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od
dnia og∏oszenia.”;

34) art. 86 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii
Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 169,
poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), który stanowi:

„Art. 86. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 mar-
ca 2006 r., z wyjàtkiem:

1) art. 84 i 85, które wchodzà w ˝ycie po
up∏ywie 7 dni od dnia og∏oszenia;

2) rozdzia∏ów 5—7 oraz art. 72, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2006 r.”;

35) art. 151 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach
sàdowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 167,
poz. 1398), który stanowi:

„Art. 151. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
szeÊciu miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

36) art. 4 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o zmianie usta-
wy — Prawo o ustroju sàdów powszechnych, usta-
wy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz
ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 144, poz. 1044),
który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

37) art. 67 ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów
bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990 oraz tre-
Êci tych dokumentów (Dz. U. Nr 218, poz. 1592
oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162 i Nr 85, poz. 571), któ-
ry stanowi:

„Art. 67. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 15 mar-
ca 2007 r., z wyjàtkiem:

1) art. 39 pkt 7 i art. 57, które wchodzà
w ˝ycie po up∏ywie 14 dni od dnia
og∏oszenia;

2) (uchylony);

3) (utraci∏ moc).”;
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38) art. 4 ustawy z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeƒstwa paƒstwa z lat 1944—1990
oraz treÊci tych dokumentów i ustawy o Instytucie
Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25,
poz. 162), który stanowi:

„Art. 4. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 28 lutego
2007 r.”;

39) art. 4 ust. 5 i 6 oraz art. 6 ustawy z dnia 16 marca
2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sà-
downictwa oraz o zmianie niektórych innych
ustaw (Dz. U. Nr 73, poz. 484), które stanowià:

Art. 4. „5. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej oraz
prokuratorzy G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
którzy w dniu wejÊcia w ˝ycie ustawy zaj-
mowali stanowisko po ukoƒczeniu 65 ro-
ku ˝ycia na podstawie przepisów dotych-
czasowych, w terminie szeÊciu miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy mogà
z∏o˝yç wniosek o wyra˝enie zgody na
dalsze zajmowanie stanowiska oraz za-
Êwiadczenie, o których mowa w art. 62a
ust. 2 ustawy wymienionej w art. 3
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà
albo z up∏ywem tego terminu przecho-
dzà w stan spoczynku. Przepis art. 69 § 3
zdanie drugie ustawy, o której mowa
w art. 2 niniejszej ustawy, stosuje si´.

6. Prokuratorzy Prokuratury Krajowej oraz
prokuratorzy G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu,
którzy ukoƒczà 65 lat nie póêniej ni˝
w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia wejÊcia
w ˝ycie ustawy, sk∏adajà wniosek o wyra-
˝enie zgody na dalsze zajmowanie stano-
wiska, o którym mowa w art. 62a ust. 2
ustawy wymienionej w art. 3 w brzmie-
niu nadanym niniejszà ustawà, w termi-
nie trzech miesi´cy od dnia ukoƒczenia
65 lat albo najpóêniej z up∏ywem tego ter-
minu przechodzà w stan spoczynku. Prze-
pis art. 69 § 3 ustawy, o której mowa
w art. 2 niniejszej ustawy, stosuje si´.”

„Art. 6. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 14 dni
od dnia og∏oszenia.”;

40) art. 2 i 3 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie
ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 64, poz. 431), któ-
re stanowià:

„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.b)) zachowujà moc do czasu wydania

nowych przepisów wykonawczych na
podstawie art. 116 ust. 6 wymienionej wy-
˝ej ustawy, w brzmieniu okreÊlonym ni-
niejszà ustawà, nie d∏u˝ej jednak ni˝ przez
6 miesi´cy od dnia wejÊcia w ˝ycie usta-
wy.

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

41) art. 6, 7, 9 i 10 ustawy z dnia 29 marca 2007 r.
o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy — Ko-
deks post´powania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432), które stano-
wià:

„Art. 6. Sprawy, w których przed wejÊciem w ˝ycie
ustawy rozpocz´to rozpraw´ g∏ównà, to-
czà si´ do koƒca post´powania w danej in-
stancji wed∏ug przepisów dotychczaso-
wych, jednak˝e w razie zawieszenia post´-
powania, odroczenia rozprawy lub po-
nownego rozpoznania sprawy albo po za-
padni´ciu prawomocnego orzeczenia po-
st´powanie toczy si´ wed∏ug przepisów
w brzmieniu nadanym niniejszà ustawà.

Art. 7. CzynnoÊci procesowe dokonane przed
wejÊciem w ˝ycie ustawy sà skuteczne, je-
˝eli dokonano ich z zachowaniem przepi-
sów dotychczasowych.”

„Art. 9. Dotychczasowe akty wykonawcze wydane
na podstawie przepisów art. 18 ustawy
z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze
(Dz. U. z 2002 r. Nr 21, poz. 206, z póên.
zm.c)), w zakresie, w jakim nie sà sprzecz-
ne z ustawà, zachowujà moc do czasu wy-
dania aktów wykonawczych na podstawie
przepisów tego artyku∏u w nowym
brzmieniu, nie d∏u˝ej ni˝ przez 6 miesi´cy
od dnia wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 10. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
3 miesi´cy od dnia og∏oszenia.”;

42) art. 8 i 9 ustawy z dnia 29 marca 2007 r. o zmianie
ustawy o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sà-
dów Powszechnych i Prokuratury oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 433), które stano-
wià:

„Art. 8. Do osób b´dàcych w chwili wejÊcia w ˝y-
cie ustawy aplikantami sàdowymi, apli-
kantami powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury, aplikantami
wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury oraz aplikantami w sàdzie
wojskowym stosuje si´ przepisy dotych-
czasowe.
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Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie z dniem 1 stycz-
nia 2008 r.”;

43) art. 6 i 9 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmia-
nie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 136,
poz. 959), które stanowià:

„Art. 6. Przepis art. 68 ust. 3 ustawy, o której mo-
wa w art. 2, w brzmieniu nadanym niniej-
szà ustawà, stosuje si´ do przewinieƒ dys-
cyplinarnych pope∏nionych przed dniem

wejÊcia w ˝ycie niniejszej ustawy, chyba
˝e termin przedawnienia ju˝ up∏ynà∏.”

„Art. 9. Ustawa wchodzi w ˝ycie po up∏ywie 30 dni
od dnia og∏oszenia z wyjàtkiem art. 1
pkt 18, 23—25 i 31, art. 2 pkt 1, 3 i 4, pkt 6
lit. d w zakresie dodawanego ust. 4b
i pkt 12 oraz art. 4, które wchodzà w ˝ycie
z dniem 1 lipca 2008 r.”.

Marsza∏ek Sejmu: B. Komorowski
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Za∏àcznik do obwieszczenia Marsza∏ka
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia
8 stycznia 2008 r. (poz. 39)

USTAWA

z dnia 20 czerwca 1985 r.

o prokuraturze

Rozdzia∏ 1

Przepisy ogólne

Art. 1. 1. Prokuratur´ stanowià Prokurator General-
ny oraz podlegli mu prokuratorzy powszechnych i woj-
skowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
prokuratorzy Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji
Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

2. Prokurator Generalny jest naczelnym organem
prokuratury. Funkcj´ Prokuratora Generalnego spra-
wuje Minister SprawiedliwoÊci.

Art. 2. Zadaniem prokuratury jest strze˝enie pra-
worzàdnoÊci oraz czuwanie nad Êciganiem prze-
st´pstw.

Art. 3. 1. Zadania okreÊlone w art. 2 Prokurator Ge-
neralny 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) wytaczanie powództw w sprawach karnych i cywil-
nych oraz sk∏adanie wniosków i udzia∏ w post´po-
waniu sàdowym w sprawach cywilnych, ze sto-
sunku pracy i ubezpieczeƒ spo∏ecznych, je˝eli tego
wymaga ochrona praworzàdnoÊci, interesu spo-
∏ecznego, w∏asnoÊci lub praw obywateli;

3) podejmowanie Êrodków przewidzianych prawem,
zmierzajàcych do prawid∏owego i jednolitego sto-
sowania prawa w post´powaniu sàdowym, ad-
ministracyjnym, w sprawach o wykroczenia oraz
w innych post´powaniach;

4) sprawowanie nadzoru nad wykonaniem postano-
wieƒ o tymczasowym aresztowaniu oraz innych
decyzji o pozbawieniu wolnoÊci;

5) prowadzenie badaƒ w zakresie problematyki prze-
st´pczoÊci oraz jej zwalczania i zapobiegania;

5a)1) gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie
w systemach informatycznych danych, w tym da-
nych osobowych, pochodzàcych z prowadzonych
lub nadzorowanych na podstawie ustawy post´po-
waƒ oraz z udzia∏u w post´powaniu sàdowym, ad-
ministracyjnym, w sprawach o wykroczenia lub in-
nych post´powaniach, przekazywanie danych
i wyników analiz w∏aÊciwym organom, w tym or-
ganom innego paƒstwa, je˝eli przewiduje to usta-
wa lub umowa mi´dzynarodowa ratyfikowana
przez Rzeczpospolità Polskà; administratorem tych
danych, w rozumieniu przepisów ustawy o ochro-
nie danych osobowych, gromadzonych i przetwa-
rzanych w ogólnokrajowych systemach informa-
tycznych prokuratury jest Prokurator Krajowy;

6) zaskar˝anie do sàdu niezgodnych z prawem decy-
zji 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 paƒ-
stwowe;

8) wspó∏dzia∏anie z organami paƒstwowymi, paƒ-
stwowymi jednostkami organizacyjnymi i organi-
zacjami spo∏ecznymi w zapobieganiu przest´pczo-
Êci i innym naruszeniom prawa;

8a) wspó∏prac´ z Szefem Krajowego Centrum Infor-
macji Kryminalnych w zakresie niezb´dnym do re-
alizacji jego zadaƒ ustawowych;

8b)2) wspó∏prac´ i udzia∏ w dzia∏aniach podejmowa-
nych przez organizacje mi´dzynarodowe lub po-
nadnarodowe oraz zespo∏y mi´dzynarodowe,

———————
1) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r.

o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz
ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 144, poz. 1044), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 26 sierpnia 2006 r.

2) Dodany przez art. 3 pkt 1 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 1.



dzia∏ajàce na podstawie umów mi´dzynarodo-
wych, w tym umów konstytuujàcych organizacje
mi´dzynarodowe, ratyfikowanych przez Rzeczpo-
spolità Polskà;

9) opiniowanie projektów aktów normatywnych;
10) podejmowanie innych czynnoÊci okreÊlonych

w ustawach.

2.3) W sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏ania
sàdów wojskowych lub innych organów wojskowych
czynnoÊci, o których mowa w ust. 1, wykonujà proku-
ratorzy wojskowych jednostek organizacyjnych proku-
ratury oraz prokuratorzy powszechnych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury delegowani do wykonywa-
nia czynnoÊci w wojskowych jednostkach organizacyj-
nych prokuratury.

Art. 4. (uchylony).4)

Art. 5. Je˝eli uchwa∏a organu samorzàdu teryto-
rialnego albo rozporzàdzenie wojewody sà niezgodne
z prawem, prokurator zwraca si´ do organu, który je
wyda∏, o ich zmian´ lub uchylenie albo kieruje wnio-
sek o ich uchylenie do w∏aÊciwego organu nadzoru;
w wypadku uchwa∏y organu samorzàdu terytorialne-
go prokurator mo˝e tak˝e wystàpiç o stwierdzenie jej
niewa˝noÊci do sàdu administracyjnego.

Art. 6. 1.5) Prokuratorami powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury sà prokuratorzy Prokura-
tury Krajowej, prokuratur apelacyjnych, okr´gowych
i rejonowych.

1.6) Prokuratorami powszechnych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury sà prokuratorzy Prokuratury Krajowej,
prokuratur apelacyjnych, prokuratur apelacyjnych w proku-
raturach okr´gowych, prokuratur okr´gowych, prokuratur
okr´gowych w prokuraturach rejonowych i prokuratur rejo-
nowych.

2. Prokuratorami wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury sà prokuratorzy Naczelnej Proku-
ratury Wojskowej, wojskowych prokuratur okr´go-
wych i wojskowych prokuratur garnizonowych.

3.7) Prokuratorami Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-

skiemu sà prokuratorzy G∏ównej Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, prokuratorzy
oddzia∏owych komisji Êcigania zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu, prokuratorzy Biura Lustracyjnego
oraz prokuratorzy oddzia∏owych biur lustracyjnych.

Art. 7. Prokurator jest obowiàzany do podejmowa-
nia dzia∏aƒ okreÊlonych w ustawach, kierujàc si´ zasa-
dà bezstronnoÊci i równego traktowania wszystkich
obywateli.

Art. 8. 1.8) Prokurator przy wykonywaniu czynnoÊci
okreÊlonych w ustawach jest niezale˝ny, z zastrze˝e-
niem przepisów ust. 2—5 oraz art. 8a i 8b.

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

3.9) Je˝eli prokurator nie zgadza si´ z poleceniem,
mo˝e ̋ àdaç zmiany polecenia lub wy∏àczenia go od wy-
konania czynnoÊci albo od udzia∏u w sprawie. O wy∏à-
czeniu rozstrzyga ostatecznie prokurator bezpoÊrednio
prze∏o˝ony nad prokuratorem, który wyda∏ polecenie.

4. ˚àdanie, o którym mowa w ust. 2 i 3, prokurator
zg∏asza na piÊmie wraz z uzasadnieniem prze∏o˝one-
mu, który wyda∏ polecenie.

5. Polecenie dotyczàce treÊci czynnoÊci proceso-
wej, wydane przez prokuratora prze∏o˝onego innego
ni˝ prokurator bezpoÊrednio prze∏o˝ony, nie mo˝e
obejmowaç sposobu zakoƒczenia post´powania przy-
gotowawczego i post´powania przed sàdem.

6. W przypadku gdy w post´powaniu sàdowym
ujawnià si´ nowe okolicznoÊci, prokurator samodziel-
nie podejmuje decyzje zwiàzane z dalszym tokiem te-
go post´powania.

7.10) Prokurator prze∏o˝ony w razie stwierdzenia
oczywistej obrazy prawa przy prowadzeniu sprawy
wytyka, niezale˝nie od innych uprawnieƒ, w∏aÊciwe-
mu prokuratorowi uchybienie, po uprzednim za˝àda-
niu — w razie potrzeby — wyjaÊnieƒ. Stwierdzenie
i wytkni´cie uchybienia nie wp∏ywa na rozstrzygni´cie
sprawy. Art. 68 ust. 1 stosuje si´ odpowiednio.
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3) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze (Dz. U.
Nr 64, poz. 431), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 26 kwietnia
2007 r.

4) Przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o zmia-
nie ustawy o prokuraturze (Dz. U. Nr 162, poz. 1123), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 1 stycznia 1999 r.

5) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 6.

6) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju
sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 136, poz. 959), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
31 sierpnia 2007 r.; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

7) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 14 pkt 1 usta-
wy z dnia 14 lutego 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu
informacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa paƒ-
stwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumentów i usta-
wy o Instytucie Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 25,
poz. 162), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 28 lutego 2007 r.;
wszed∏ w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r. 

———————
8) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia

29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o prokuraturze, usta-
wy — Kodeks post´powania karnego oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 432), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 12 lipca 2007 r.

9) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 lit. a ustawy
z dnia 28 listopada 2003 r. o zmianie ustawy — Prawo
o ustroju sàdów powszechnych, ustawy o prokuraturze,
ustawy — Prawo o ustroju sàdów wojskowych oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 2256), która we-
sz∏a w ˝ycie z dniem 14 stycznia 2004 r.

10) Zdanie trzecie dodane przez art. 2 pkt 1 lit. b ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 9.



7a.11) Prokurator, któremu wytkni´to uchybienie
mo˝e, w terminie siedmiu dni, z∏o˝yç pisemne zastrze-
˝enie do prokuratora prze∏o˝onego, który wytknà∏
uchybienie. W razie wniesienia zastrze˝enia, prokura-
tor prze∏o˝ony uchyla wytkni´cie uchybienia albo
przekazuje spraw´ do rozpoznania sàdowi dyscypli-
narnemu.

7b.11) W przypadku przewidzianym w ust. 7a sàd
dyscyplinarny wydaje postanowienie po wys∏uchaniu
rzecznika dyscyplinarnego oraz prokuratora, któremu
wytkni´to uchybienie, chyba ˝e nie jest to mo˝liwe. Na
postanowienie odmawiajàce uwzgl´dnienia zastrze˝e-
nia prokuratorowi przys∏uguje za˝alenie. Za˝alenie roz-
patruje ten sam sàd dyscyplinarny w innym równo-
rz´dnym sk∏adzie.

8. W razie stwierdzenia oczywistej i ra˝àcej obrazy
przepisów prawa, prokurator prze∏o˝ony jest obowià-
zany ˝àdaç wszcz´cia post´powania dyscyplinarnego
przeciwko prokuratorowi, który obrazy si´ dopuÊci∏.

Art. 8a.12) 1. Prokurator prze∏o˝ony uprawniony
jest do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora pod-
leg∏ego.

2. Zmiana lub uchylenie decyzji dor´czonej stro-
nom, ich pe∏nomocnikom lub obroƒcom oraz innym
uprawnionym podmiotom, mo˝e nastàpiç wy∏àcznie
z zachowaniem trybu i zasad okreÊlonych w ustawie.

Art. 8b.12) 1. Prokurator prze∏o˝ony mo˝e powie-
rzyç podleg∏ym prokuratorom wykonywanie czynno-
Êci nale˝àcych do jego zakresu dzia∏ania, chyba ˝e
ustawa zastrzega okreÊlonà czynnoÊç wy∏àcznie do je-
go w∏aÊciwoÊci.

2. Prokurator prze∏o˝ony mo˝e przejmowaç spra-
wy prowadzone przez prokuratorów podleg∏ych i wy-
konywaç ich czynnoÊci, chyba ˝e przepisy ustawy sta-
nowià inaczej.

Art. 9. 1. Organy samorzàdu terytorialnego oraz
organy administracji rzàdowej, a tak˝e inne paƒstwo-
we jednostki organizacyjne, spó∏dzielnie i ich zwiàzki,
organizacje zawodowe, samorzàdowe i inne organiza-
cje spo∏eczne udzielajà Prokuratorowi Generalnemu
i podleg∏ym mu prokuratorom pomocy w realizacji ich
zadaƒ.

2. Prokurator okr´gowy lub rejonowy, z w∏asnej ini-
cjatywy bàdê na wniosek jednostek organów samorzà-
du terytorialnego albo w∏aÊciwego wojewody, przed-
k∏ada im informacj´ o stanie przest´pczoÊci i jej zwal-
czaniu w województwie, powiecie lub gminie (mieÊcie,
dzielnicy).

Rozdzia∏ 2

Organizacja prokuratury

Art. 10.13) 1. Prokurator Generalny kieruje dzia∏al-
noÊcià prokuratury osobiÊcie bàdê przez zast´pców

Prokuratora Generalnego, wydajàc zarzàdzenia, wy-
tyczne i polecenia.

2. Akty, o których mowa w ust. 1, nie mogà doty-
czyç treÊci czynnoÊci procesowych. 

2a.14) Uprawnienia Prokuratora Generalnego wy-
nikajàce z ustawy mo˝e równie˝ wykonywaç upowa˝-
niony przez niego zast´pca Prokuratora Generalnego.

3. (uchylony).15)

Art. 11. 1. Prokuratorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury powo∏uje Prokurator
Generalny, a prokuratorów wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury — Prokurator Generalny
na wniosek Ministra Obrony Narodowej.

2.16) Kandydat na stanowisko prokuratorskie
przedstawia informacj´ z Krajowego Rejestru Karne-
go dotyczàcà jego osoby i zaÊwiadczenie stwierdza-
jàce, ˝e jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia, do
pe∏nienia obowiàzków prokuratora, z zastrze˝eniem
ust. 4. Wydanie zaÊwiadczenia oraz badanie kandy-
data na stanowisko prokuratorskie odbywa si´ na za-
sadach dotyczàcych kandydata na stanowisko s´-
dziowskie.

2a.17) Kandydat na stanowisko prokuratorskie uro-
dzony przed dniem 1 sierpnia 1972 r. przedstawia
równie˝ oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1
ustawy z dnia 18 paêdziernika 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeƒstwa
paƒstwa z lat 1944—1990 oraz treÊci tych dokumen-
tów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z póên. zm.18))
albo informacj´, o której mowa w art. 7 ust. 3a tej
ustawy.

3.19) Prokurator Generalny zasi´ga od Komendan-
ta G∏ównego Policji informacji o ka˝dym z kandyda-
tów do obj´cia stanowiska prokuratorskiego, z zastrze-
˝eniem ust. 4. Informacje o kandydacie do obj´cia sta-
nowiska prokuratorskiego uzyskuje si´ i sporzàdza na
zasadach okreÊlonych dla informacji o kandydacie do
obj´cia stanowiska s´dziowskiego.

4.20) Przedstawianie informacji i zaÊwiadczenia,
o których mowa w ust. 2, a tak˝e zasi´ganie informa-
cji, o której mowa w ust. 3, nie dotyczy kandydatów
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11) Dodany przez art. 2 pkt 1 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 9.
12) Dodany przez art. 1 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 8.
13) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której

mowa w odnoÊniku 9.

———————
14) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 8.
15) Przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 8.
16) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 9.
17) Dodany przez art. 1 zmian´ 14 pkt 2 ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 7; wszed∏ w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r.
18) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 561, Nr 85,
poz. 571, Nr 115, poz. 789, Nr 165, poz. 1171 i Nr 176,
poz. 1242.

19) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 9; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

20) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 9.



zajmujàcych stanowisko prokuratora oraz stanowisko
s´dziego sàdu powszechnego, administracyjnego lub
wojskowego. 

5.21) Przedstawiajàc informacj´, o której mowa
w ust. 3, Komendant G∏ówny Policji przekazuje Proku-
ratorowi Generalnemu wszystkie zebrane materia∏y
s∏u˝àce do sporzàdzenia informacji.

6.21) Prokurator Generalny, przed rozpatrzeniem
kandydatury, zawiadamia kandydata na stanowisko
prokuratorskie o treÊci informacji uzyskanej od Ko-
mendanta G∏ównego Policji.

Art. 11a.22) 1. Powo∏anie na stanowiska prokurato-
ra prokuratury okr´gowej w prokuraturze rejonowej
i prokuratora prokuratury apelacyjnej w prokuraturze
okr´gowej nast´puje na wniosek prokuratora, zaopi-
niowany przez kolegium w∏aÊciwej prokuratury apela-
cyjnej oraz przez kierownika jednostki organizacyjnej
wy˝szego stopnia.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, wraz z wyma-
ganymi opiniami, w∏aÊciwy prokurator apelacyjny prze-
kazuje Prokuratorowi Generalnemu. Je˝eli Prokurator
Generalny nie uwzgl´dni wniosku, z ponownym wnio-
skiem o powo∏anie mo˝na wystàpiç po up∏ywie trzech
lat od daty odmownej decyzji Prokuratora Generalnego.

3. Z wnioskiem mo˝e wystàpiç równie˝ prokurator
bezpoÊrednio prze∏o˝ony. Przepis ust. 1 stosuje si´ od-
powiednio.

4. Prokurator prokuratury okr´gowej w prokuratu-
rze rejonowej pe∏ni s∏u˝b´ w prokuraturze rejonowej
okreÊlonej w akcie powo∏ania.

5. Prokurator prokuratury apelacyjnej w prokuratu-
rze okr´gowej pe∏ni s∏u˝b´ w prokuraturze okr´gowej
okreÊlonej w akcie powo∏ania.

6. Prokurator prokuratury okr´gowej w prokuratu-
rze rejonowej mo˝e zostaç delegowany do pe∏nienia
obowiàzków prokuratora w prokuraturze okr´gowej,
a prokurator prokuratury apelacyjnej w prokuraturze
okr´gowej do pe∏nienia obowiàzków prokuratora
w prokuraturze apelacyjnej.

7. Stanowisko prokuratora prokuratury okr´gowej
w prokuraturze rejonowej jest równorz´dne pod
wzgl´dem wynagrodzenia ze stanowiskiem prokura-
tora prokuratury okr´gowej, a stanowisko prokuratora
prokuratury apelacyjnej w prokuraturze okr´gowej —
ze stanowiskiem prokuratora prokuratury apelacyjnej.
Do prokuratorów tych stosuje si´ przepisy art. 62
ust. 1a—1d.

Art. 12. 1. Prokuratora Krajowego jako zast´pc´
Prokuratora Generalnego oraz innych zast´pców Pro-
kuratora Generalnego powo∏uje, spoÊród prokurato-
rów Prokuratury Krajowej, i odwo∏uje z tych stanowisk

— Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Ge-
neralnego.

2.23) Jednym z zast´pców Prokuratora Generalne-
go jest Naczelny Prokurator Wojskowy, którego powo-
∏uje, spoÊród prokuratorów Naczelnej Prokuratury
Wojskowej, i odwo∏uje Prezes Rady Ministrów, na
wniosek Prokuratora Generalnego zg∏oszony w poro-
zumieniu z Ministrem Obrony Narodowej. Naczelny
Prokurator Wojskowy kieruje w zast´pstwie Prokura-
tora Generalnego dzia∏alnoÊcià wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury.

Art. 13. 1. (uchylony).24)

2.25) Do pe∏nienia funkcji prokuratora apelacyjne-
go, okr´gowego i rejonowego, a tak˝e do pe∏nienia
pozosta∏ych funkcji w prokuraturze, z zastrze˝eniem
ust. 3—5 oraz art. 111, powo∏uje spoÊród prokurato-
rów i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Prokurator Ge-
neralny.

3.25) Do pe∏nienia funkcji zast´pcy Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, wojskowego prokuratora
okr´gowego i wojskowego prokuratora garnizono-
wego, a tak˝e do pe∏nienia pozosta∏ych funkcji
w wojskowych jednostkach organizacyjnych proku-
ratury, powo∏uje, spoÊród prokuratorów wojsko-
wych, i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji Prokurator
Generalny, w porozumieniu z Ministrem Obrony Na-
rodowej.

4. Prokurator Generalny mo˝e okreÊliç funkcje
w prokuraturach apelacyjnych, okr´gowych i rejono-
wych, na które powo∏uje prokuratorów i odwo∏uje
z pe∏nienia tych funkcji prokurator apelacyjny.

5.26) Prokurator Generalny, w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej, mo˝e okreÊliç funkcje
w wojskowych prokuraturach okr´gowych i wojsko-
wych prokuraturach garnizonowych, na które powo∏u-
je prokuratorów i odwo∏uje z pe∏nienia tych funkcji
Naczelny Prokurator Wojskowy.

Art. 14. 1. 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 uzy-
ska∏ tytu∏ magistra lub zagraniczne uznane w Pol-
sce;
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———————
21) Dodany przez art. 2 pkt 3 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 9; w brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2
lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

22) Dodany przez art. 2 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 6; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2008 r.

———————
23) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 4 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9.
24) Przez art. 2 pkt 8 lit. a ustawy z dnia 15 maja 1993 r.

o zmianie ustaw — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych, o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybunale
Konstytucyjnym, o Krajowej Radzie Sàdownictwa i o po-
wo∏aniu sàdów apelacyjnych (Dz. U. Nr 47, poz. 213), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 9 wrzeÊnia 1993 r.

25) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 5 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 9.

26) Dodany przez art. 2 pkt 5 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 9.



4) jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nie-
nia 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 woj-
skowych jednostkach organizacyjnych prokuratu-
ry okres s∏u˝by przewidziany w przepisach o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

2.27) Na prokuratora w wojskowych jednostkach
organizacyjnych prokuratury mo˝e byç powo∏any ofi-
cer zawodowy, oficer s∏u˝by okresowej, zwani dalej
„oficerem”, lub prokurator powszechnej jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury.

3. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 6 i 7,
nie dotyczà:

1) profesorów i doktorów habilitowanych nauk praw-
nych w polskich szko∏ach wy˝szych, w Polskiej
Akademii Nauk oraz w instytutach naukowo-ba-
dawczych i innych placówkach naukowych;

2)28) s´dziów;

3)29) adwokatów, radców prawnych oraz radców Pro-
kuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa, którzy wyko-
nywali ten zawód lub zajmowali takie stanowisko
przez co najmniej trzy lata.

4. Wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 7, nie
dotyczà notariuszy.

5.30) Na stanowisko prokuratora prokuratury okr´-
gowej w prokuraturze rejonowej mo˝e byç powo∏any
prokurator prokuratury rejonowej, który pe∏ni∏ s∏u˝b´
na zajmowanym stanowisku co najmniej pi´tnaÊcie
lat i po osiàgni´ciu drugiej stawki awansowej wyna-
grodzenia zasadniczego nie by∏ ukarany karà dyscypli-
narnà, ani nie otrzyma∏ wytkni´cia uchybienia, o któ-
rym mowa w art. 8 ust. 7.

6.30) Na stanowisko prokuratora prokuratury ape-
lacyjnej w prokuraturze okr´gowej mo˝e byç powo∏a-
ny prokurator prokuratury okr´gowej, który pe∏ni∏
s∏u˝b´ na zajmowanym stanowisku co najmniej pi´t-
naÊcie lat i po osiàgni´ciu drugiej stawki awansowej
wynagrodzenia zasadniczego nie by∏ ukarany karà
dyscyplinarnà, ani nie otrzyma∏ wytkni´cia uchybie-
nia, o którym mowa w art. 8 ust. 7.

7.30) Do okresów pe∏nienia s∏u˝by wskazanych
w ust. 5 i 6 wlicza si´ okresy pracy na stanowisku pro-
kuratora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âci-
gania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Art. 14a.31) 1. Na stanowisko prokuratora Prokura-
tury Krajowej mo˝e byç powo∏any ten, kto spe∏niajàc
warunki do obj´cia stanowiska prokuratora prokuratu-
ry powszechnej ma co najmniej dziesi´cioletni sta˝ na
stanowisku prokuratora lub s´dziego, w tym nie mniej
ni˝ szeÊcioletni okres pracy na stanowisku prokurato-
ra prokuratury apelacyjnej i okr´gowej, Naczelnej Pro-
kuratury Wojskowej, prokuratora wojskowej prokura-
tury okr´gowej lub prokuratora Instytutu Pami´ci Na-
rodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu, s´dziego sàdu apelacyjnego lub
okr´gowego bàdê wojskowego sàdu okr´gowego al-
bo co najmniej przez okres dwunastu lat przed powo-
∏aniem wykonywa∏ zawód adwokata, radcy prawnego
lub notariusza.

2. Na stanowisko prokuratora prokuratury apela-
cyjnej mo˝e byç powo∏any ten, kto spe∏niajàc warunki
do obj´cia stanowiska prokuratora prokuratury po-
wszechnej ma co najmniej oÊmioletni sta˝ na stanowi-
sku prokuratora lub s´dziego, w tym nie mniej ni˝
czteroletni okres pracy na stanowisku prokuratora
prokuratury okr´gowej, prokuratora wojskowej proku-
ratury okr´gowej lub prokuratora Instytutu Pami´ci
Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Na-
rodowi Polskiemu, s´dziego sàdu okr´gowego lub
wojskowego sàdu okr´gowego albo co najmniej przez
okres dziesi´ciu lat przed powo∏aniem wykonywa∏ za-
wód adwokata, radcy prawnego lub notariusza. Wy-
magania odnoÊnie sta˝u i okresu pracy nie dotyczà s´-
dziego sàdu apelacyjnego.

3. Na stanowisko prokuratora prokuratury okr´go-
wej mo˝e byç powo∏any ten, kto spe∏niajàc warunki do
obj´cia stanowiska prokuratora prokuratury po-
wszechnej ma co najmniej czteroletni okres pracy na
stanowisku prokuratora prokuratury rejonowej, proku-
ratora wojskowej prokuratury garnizonowej, prokura-
tora Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, s´dziego sà-
du powszechnego lub wojskowego albo co najmniej
przez okres szeÊciu lat przed powo∏aniem wykonywa∏
zawód adwokata, radcy prawnego lub notariusza.

4. Wymagany sta˝, o którym mowa w ust. 1—3,
nie dotyczy osób wskazanych w art. 14 ust. 3 pkt 1.

Art. 15. (utraci∏ moc).32)
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———————
31) Dodany przez art. 2 pkt 5 ustawy, o której mowa w odnoÊ-

niku 6.
32) Z dniem 17 wrzeÊnia 1999 r. na podstawie pkt 4 obwiesz-

czenia Prezesa Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 6 wrzeÊ-
nia 1999 r. o utracie mocy obowiàzujàcej art. 4 ust. 3 usta-
wy 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 po-
wszechnych, art. 12a ustawy o Naczelnym Sàdzie Ad-
ministracyjnym, art. 12 ustawy o zmianie ustawy — Pra-
wo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz nie-
których innych ustaw oraz w cz´Êci: art. 4b ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy — Prawo o adwokaturze, art. 1221 § 4 usta-
wy — 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 Kon-
stytucyjnego z dnia 27 stycznia 1999 r. sygn. akt K. 1/98.

———————
27) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
28) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
29) W brzmieniu ustalonym przez art. 73 pkt 1 ustawy z dnia

8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1417 i Nr 264, poz. 2205), która wesz∏a
w ˝ycie z dniem 15 marca 2006 r.

30) Dodany przez art. 2 pkt 4 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 6; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2008 r.



Art. 16. 1.33) Prokurator Generalny mo˝e odwo∏aç
prokuratora jednostki organizacyjnej prokuratury, je˝e-
li prokurator, mimo dwukrotnego ukarania przez sàd
dyscyplinarny karà wymienionà 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 prokurator-
skiego; 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 lub Naczelnej Pro-
kuratury Wojskowej albo opinii w∏aÊciwego zgroma-
dzenia prokuratorów w prokuraturze apelacyjnej.

2. Prokurator Generalny mo˝e odwo∏aç prokurato-
ra wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury na
wniosek Ministra Obrony Narodowej w wypadkach,
gdy przepisy o s∏u˝bie wojskowej przewidujà zwolnie-
nie z zawodowej s∏u˝by wojskowej.

3.34) Prokurator Generalny odwo∏uje prokuratora
jednostki organizacyjnej prokuratury, który zrzek∏ si´
stanowiska prokuratora.

3a.35) Na wniosek prokuratora wojskowej jednost-
ki organizacyjnej prokuratury, nieb´dàcego oficerem,
który zrzek∏ si´ stanowiska prokuratora, Prokurator
Generalny powo∏uje go na stanowisko równorz´dne
w powszechnej jednostce organizacyjnej prokuratury,
niezale˝nie od liczby stanowisk prokuratorskich, chy-
ba ˝e nie spe∏nia on warunków wymaganych do po-
wo∏ania na stanowisko prokuratora.

3b.35) W razie odmowy powo∏ania, o którym mowa
w ust. 3a, zainteresowanemu s∏u˝y skarga do Sàdu
Najwy˝szego.

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. (utraci∏ moc).36)

5a. Stosunek s∏u˝bowy prokuratora wygasa z dniem
utraty przez niego obywatelstwa polskiego.

6. (uchylony).37)

Art. 16a. 1. Przeniesienie prokuratora na inne miej-
sce s∏u˝bowe mo˝e nastàpiç tylko za jego zgodà. 

2. Zgoda prokuratora na przeniesienie na inne
miejsce s∏u˝bowe nie jest wymagana w przypadkach:

1) zniesienia stanowiska wywo∏anego zmianà w or-
ganizacji prokuratury lub zniesienia danej jednost-
ki 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. 1.38) Powszechnymi jednostkami organiza-
cyjnymi prokuratury sà: Prokuratura Krajowa oraz
prokuratury apelacyjne, okr´gowe i rejonowe.

11. (uchylony).39)

2.40) Prokurator Generalny jest prze∏o˝onym pro-
kuratorów powszechnych i wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytu-
tu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu.

2a.41) Prokuraturà Krajowà, w zakresie okreÊlonym
przez Prokuratora Generalnego, kieruje Prokurator
Krajowy. Prokurator Krajowy jest prokuratorem prze-
∏o˝onym prokuratorów Prokuratury Krajowej oraz pro-
kuratorów pozosta∏ych powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury.

2b.42) Prokuraturà apelacyjnà kieruje prokurator
apelacyjny. Prokurator apelacyjny jest prokuratorem
prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury apelacyjnej,
prokuratorów prokuratur okr´gowych oraz prokurato-
rów prokuratur rejonowych na obszarze dzia∏ania pro-
kuratury apelacyjnej. 

2c.42) Prokuraturà okr´gowà kieruje prokurator okr´-
gowy. Prokurator okr´gowy jest prokuratorem prze∏o˝o-
nym prokuratorów prokuratury okr´gowej oraz proku-
ratorów rejonowych i prokuratorów prokuratur rejono-
wych na obszarze dzia∏ania prokuratury okr´gowej.

3. Prokuraturà rejonowà kieruje prokurator rejono-
wy. Prokurator rejonowy jest prokuratorem prze∏o˝o-
nym prokuratorów prokuratury rejonowej.

3a.43) Zast´pca prokuratora apelacyjnego kieruje
prokuraturà apelacyjnà w zakresie ustalonym przez
prokuratora apelacyjnego i w tym zakresie jest proku-
ratorem prze∏o˝onym prokuratorów prokuratury ape-
lacyjnej, prokuratorów prokuratur okr´gowych oraz
prokuratorów prokuratur rejonowych na obszarze
dzia∏ania prokuratury apelacyjnej.
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———————
33) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3. 
34) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 3 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 3.
35) Dodany przez art. 1 pkt 3 lit. c ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 3.
36) Z dniem 15 maja 2007 r. na podstawie pkt 65 wyroku Try-

buna∏u Konstytucyjnego z dnia 11 maja 2007 r. sygn.
akt K 2/07 (Dz. U. Nr 85, poz. 571).

37) Przez art. 3 pkt 1 lit. c ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r.
o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sàdów powszech-
nych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 124,
poz. 782), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 17 paêdziernika
1997 r.

———————
38) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. a ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 9.
39) Przez art. 2 pkt 6 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊni-

ku 9.
40) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 6 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 9.
41) Dodany przez art. 2 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 9; w brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 4
lit. a ustawy, o której mowa w odnoÊniku 8.

42) Dodany przez art. 2 pkt 6 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 9.

43) Dodany przez art. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 8.



3b.43) Przepis ust. 3a stosuje si´ odpowiednio do
zast´pcy prokuratora okr´gowego i zast´pcy prokura-
tora rejonowego — na obszarze dzia∏ania, odpowied-
nio, prokuratury okr´gowej lub prokuratury rejonowej.

4.44) Prokuratura Krajowa wchodzi w sk∏ad Mini-
sterstwa SprawiedliwoÊci. 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 proku-
ratur rejonowych. Prokuratur´ rejonowà tworzy si´
dla jednej lub wi´kszej liczby gmin; w uzasadnionych
przypadkach mo˝e byç utworzona wi´cej ni˝ jedna
prokuratura rejonowa w obr´bie tej samej gminy.

5. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzà-
dzenia, tworzy i znosi prokuratury apelacyjne, okr´go-
we i rejonowe oraz ustala ich siedziby i obszary w∏a-
ÊciwoÊci.

5a.45) Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozpo-
rzàdzenia, mo˝e okreÊliç w∏aÊciwoÊç powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury w sprawach
o poszczególne rodzaje przest´pstw niezale˝nie od
miejsca ich pope∏nienia, oraz w sprawach cywilnych,
administracyjnych, w sprawach o wykroczenia, a tak-
˝e w innych post´powaniach prowadzonych na pod-
stawie ustaw, majàc na wzgl´dzie skuteczne zwalcza-
nie przest´pczoÊci i zapewnienie sprawnoÊci post´po-
waƒ — niezale˝nie od ogólnej w∏aÊciwoÊci powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury.

6. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzà-
dzenia, mo˝e tworzyç poza siedzibà prokuratury, a tak-
˝e znosiç, oÊrodki zamiejscowe prokuratur okr´go-
wych lub rejonowych.

6a. Pracownicy zniesionego oÊrodka zamiejscowe-
go przechodzà do prokuratury, której oÊrodek zamiej-
scowy zosta∏ zniesiony.

6b.46) W Prokuraturze Krajowej tworzy si´ biura.
W ramach biur mogà byç tworzone — w zale˝noÊci od
potrzeb — wydzia∏y lub inne komórki organizacyjne,
w tym zamiejscowe. W prokuraturach apelacyjnych
i okr´gowych mogà byç tworzone wydzia∏y oraz — sa-
modzielne lub wchodzàce w sk∏ad wydzia∏ów — dzia-
∏y. W prokuraturach rejonowych mogà byç tworzone
dzia∏y lub sekcje.

6c.46) Biurami Prokuratury Krajowej kierujà dyrek-
torzy, wydzia∏ami biur Prokuratury Krajowej oraz wy-
dzia∏ami w prokuraturach apelacyjnych i okr´gowych
— naczelnicy, a dzia∏ami w prokuraturach apelacyj-
nych, okr´gowych i rejonowych, sekcjami w prokura-
turach rejonowych oraz oÊrodkami zamiejscowymi
prokuratur okr´gowych i rejonowych — kierownicy.
W zale˝noÊci od potrzeb, dyrektorzy i naczelnicy wy-
dzia∏ów biur Prokuratury Krajowej mogà mieç zast´p-

ców. W prokuraturach rejonowych o obsadzie kadro-
wej nieprzekraczajàcej 6 prokuratorów komórkami or-
ganizacyjnymi mogà kierowaç bezpoÊrednio prokura-
tor rejonowy lub jego zast´pca.

7. (uchylony).47)

8. Wojskowymi jednostkami organizacyjnymi pro-
kuratury sà: Naczelna Prokuratura Wojskowa, wojsko-
we prokuratury okr´gowe oraz wojskowe prokuratury
garnizonowe. W miar´ potrzeby mogà byç tworzone
inne rodzaje wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury.

8a.48) Naczelnà Prokuraturà Wojskowà kieruje Na-
czelny Prokurator Wojskowy. Naczelny Prokurator
Wojskowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokurato-
rów Naczelnej Prokuratury Wojskowej oraz pozosta-
∏ych prokuratorów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury. 

8b.48) Wojskowà prokuraturà okr´gowà kieruje
wojskowy prokurator okr´gowy. Wojskowy prokurator
okr´gowy jest prokuratorem prze∏o˝onym prokurato-
rów wojskowej prokuratury okr´gowej oraz wojsko-
wych prokuratorów garnizonowych i prokuratorów
wojskowych prokuratur garnizonowych na obszarze
dzia∏ania wojskowej prokuratury okr´gowej. 

8c.48) Wojskowà prokuraturà garnizonowà kieruje
wojskowy prokurator garnizonowy. Wojskowy proku-
rator garnizonowy jest prokuratorem prze∏o˝onym
prokuratorów wojskowej prokuratury garnizonowej.

8d.49) Zast´pca Naczelnego Prokuratora Wojsko-
wego, wojskowego prokuratora okr´gowego, wojsko-
wego prokuratora garnizonowego i kierownika innej
wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratury kieru-
je danà jednostkà w zakresie ustalonym przez jej kie-
rownika i w tym zakresie jest prokuratorem prze∏o˝o-
nym prokuratorów danej wojskowej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury oraz prokuratorów wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury ni˝szego stop-
nia na obszarze dzia∏ania danej jednostki.

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.50) 1. Prawo wydawania poleceƒ co do tre-
Êci czynnoÊci, o których mowa w art. 8 ust. 2, przys∏u-
guje prokuratorom prze∏o˝onym oraz — w zakresie
zleconych czynnoÊci:

1) dyrektorom biur Prokuratury Krajowej — w sto-
sunku do podleg∏ych prokuratorów pe∏niàcych
czynnoÊci w tych biurach oraz prokuratorów ape-
lacyjnych, okr´gowych i rejonowych;
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rej mowa w odnoÊniku 8.



2) naczelnikom wydzia∏ów biur Prokuratury Krajowej
— w stosunku do prokuratorów pe∏niàcych czyn-
noÊci w tych wydzia∏ach;

3) naczelnikom wydzia∏ów i kierownikom dzia∏ów
oraz samodzielnych dzia∏ów prokuratur apelacyj-
nych — w stosunku do prokuratorów pe∏niàcych
czynnoÊci w tych wydzia∏ach (dzia∏ach, samodziel-
nych dzia∏ach) oraz prokuratorów okr´gowych
i rejonowych;

4) naczelnikom wydzia∏ów oraz kierownikom dzia∏ów,
samodzielnych dzia∏ów i oÊrodków zamiejscowych
prokuratur okr´gowych — w stosunku do prokura-
torów pe∏niàcych czynnoÊci w tych wydzia∏ach
(dzia∏ach, samodzielnych dzia∏ach i oÊrodkach za-
miejscowych) oraz prokuratorów rejonowych;

5) kierownikom oÊrodków zamiejscowych prokuratur
rejonowych — w stosunku do prokuratorów pe∏-
niàcych czynnoÊci w tych oÊrodkach.

Przepisy art. 8 ust. 2—5 stosuje si´ odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do za-
st´pców dyrektorów i naczelników wydzia∏ów biur
Prokuratury Krajowej wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Prokuratorami bezpoÊrednio prze∏o˝onymi sà:

1) Prokurator Generalny — w stosunku do swoich za-
st´pców, dyrektorów biur Prokuratury Krajowej
oraz prokuratorów apelacyjnych;

2) Prokurator Krajowy — w stosunku do prokurato-
rów pe∏niàcych czynnoÊci w Prokuraturze Krajo-
wej oraz prokuratorów apelacyjnych;

3) pozostali zast´pcy Prokuratora Generalnego, z wy-
∏àczeniem Naczelnego Prokuratora Wojskowego
i Dyrektora G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu Instytutu Pami´ci
Narodowej, w zakresie zleconych czynnoÊci —
w stosunku do prokuratorów pe∏niàcych czynno-
Êci w Prokuraturze Krajowej oraz prokuratorów
apelacyjnych;

4) Naczelny Prokurator Wojskowy oraz, w zakresie
zleconych czynnoÊci, jego zast´pca — w stosunku
do prokuratorów Naczelnej Prokuratury Wojsko-
wej oraz wojskowych prokuratorów okr´gowych
i kierowników innych, równorz´dnych, wojsko-
wych jednostek organizacyjnych prokuratury;

5) prokuratorzy apelacyjni, prokuratorzy okr´gowi
i wojskowi prokuratorzy okr´gowi oraz, w zakresie
zleconych czynnoÊci, ich zast´pcy — w stosunku
do prokuratorów pe∏niàcych czynnoÊci w danej
jednostce oraz w stosunku do kierowników jedno-
stek organizacyjnych prokuratury bezpoÊrednio
ni˝szego stopnia na obszarze dzia∏ania danej jed-
nostki, z zastrze˝eniem pkt 6;

6) kierownicy oÊrodków zamiejscowych prokuratur
okr´gowych oraz, w zakresie zleconych czynnoÊci,
ich zast´pcy — w stosunku do prokuratorów pe∏-
niàcych czynnoÊci w danym oÊrodku oraz prokura-
torów rejonowych na obszarze dzia∏ania danego
oÊrodka zamiejscowego prokuratury okr´gowej;

7) prokuratorzy rejonowi i wojskowi prokuratorzy
garnizonowi oraz, w zakresie zleconych czynnoÊci,
ich zast´pcy — w stosunku do prokuratorów, od-
powiednio, danej prokuratury rejonowej lub woj-
skowej prokuratury garnizonowej;

8) kierownicy oÊrodków zamiejscowych prokuratur
rejonowych — w stosunku do prokuratorów pe∏-
niàcych czynnoÊci w danym oÊrodku.

4. Prokurator pe∏niàcy funkcj´ kierownika komórki
organizacyjnej w danej prokuraturze jest zwierzchni-
kiem s∏u˝bowym w stosunku do prokuratorów pe∏nià-
cych czynnoÊci w tej komórce.

Art. 17b.51) 1. Do budynków jednostek organizacyj-
nych prokuratury nie wolno wnosiç broni ani amuni-
cji, a tak˝e materia∏ów wybuchowych i innych Êrod-
ków niebezpiecznych. Nie dotyczy to osób wykonujà-
cych w tych budynkach obowiàzki s∏u˝bowe wymaga-
jàce posiadania broni.

2. Prokurator apelacyjny i odpowiednio prokurator
okr´gowy mo˝e zarzàdziç stosowanie Êrodków zapew-
niajàcych bezpieczeƒstwo w budynkach podlegajà-
cych mu jednostek organizacyjnych prokuratury oraz
zapobiegajàcych naruszaniu zakazu, o którym mowa
w ust. 1. W takim przypadku do ochrony tych budyn-
ków oraz osób w nich przebywajàcych stosuje si´
przepisy o ochronie osób i mienia. 

Art. 18. 1.52) Minister SprawiedliwoÊci ustala, w dro-
dze rozporzàdzenia, regulamin wewn´trznego urz´do-
wania powszechnych jednostek organizacyjnych proku-
ratury okreÊlajàcy:

1) wewn´trznà organizacj´ i porzàdek funkcjonowa-
nia,

2) zadania Wydzia∏ów Bud˝etowo-Administracyjnych
w prokuraturach apelacyjnych w zakresie obs∏ugi
finansowo-administracyjnej wydzia∏ów zamiejsco-
wych biur Prokuratury Krajowej,

3) organizacj´ pracy i sposób kierowania pracà,

4) formy i tryb sprawowania nadzoru s∏u˝bowego
przez prokuratorów prze∏o˝onych i prokuratorów
bezpoÊrednio prze∏o˝onych,

5) tryb za∏atwiania spraw osobowych,

6) organizacj´ pracy organów kolegialnych,

7) szczegó∏owy porzàdek wykonywania przez proku-
ratora czynnoÊci w sprawach karnych,

8) sposób realizacji zadaƒ zwiàzanych z udzia∏em
prokuratora w sprawach cywilnych, rodzinnych,
opiekuƒczych oraz ze stosunku pracy,

9) szczegó∏owy porzàdek wykonywania przez proku-
ratora czynnoÊci w post´powaniu administracyj-
nym i przed sàdami administracyjnymi,
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10) tryb dzia∏aƒ podejmowanych przez prokuratora
w celu zapobie˝enia naruszeniom prawa,

11) tryb post´powania w sprawach skarg i wniosków,

uwzgl´dniajàc potrzeb´ zapewnienia skutecznoÊci,
sprawnoÊci post´powania we wszystkich rodzajach
spraw, prowadzonych przez prokuratora lub z jego
udzia∏em, w tym szybkoÊç i efektywnoÊç dzia∏ania,
z uwzgl´dnieniem funkcjonalnoÊci i racjonalnoÊci
dzia∏aƒ prokuratora, przy jednoczesnym poszanowa-
niu gwarantowanych ustawowo praw i wolnoÊci pod-
miotów obj´tych dzia∏aniami prokuratury.

2.52) Minister SprawiedliwoÊci okreÊla, w drodze
zarzàdzenia, zakres dzia∏ania sekretariatów i innych
dzia∏ów administracji w powszechnych jednostkach
organizacyjnych prokuratury, bioràc pod uwag´ spe-
cyfik´ zadaƒ jednostek ró˝nego stopnia i koniecznoÊç
zapewnienia racjonalnoÊci funkcjonowania prokuratu-
ry, a tak˝e potrzeb´ maksymalnego odcià˝enia proku-
ratorów i innych pracowników merytorycznych od
prac biurowych oraz sprawnego przep∏ywu informacji
niezb´dnych w pracy prokuratury.

2a.53) Przepisy rozporzàdzenia, o którym mowa
w ust. 1, stosuje si´ odpowiednio do wewn´trznego
urz´dowania G∏ównej Komisji Âcigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu oraz oddzia∏owych komisji
Êcigania zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

3.54) Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej ustali, w drodze roz-
porzàdzenia, regulamin wewn´trznego urz´dowania
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
oraz wewn´trznà organizacj´ tych jednostek. Rozpo-
rzàdzenie okreÊla struktur´ wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury, organizacj´ ich pracy, spo-
sób kierowania tymi prokuraturami, w tym formy
i tryb sprawowania nadzoru s∏u˝bowego przez proku-
ratorów prze∏o˝onych, a tak˝e szczegó∏owy porzàdek
wykonywania przez prokuratorów wojskowych czyn-
noÊci w ramach post´powania karnego oraz — w za-
kresie nieuregulowanym odr´bnymi przepisami — in-
nych czynnoÊci, zastrze˝onych ustawowo do w∏aÊci-
woÊci prokuratorów wojskowych. Wydajàc rozporzà-
dzenie, nale˝y uwzgl´dniç specyfik´ organizacji i funk-
cjonowania Si∏ Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,
opartà na s∏u˝bowym podporzàdkowaniu, oraz po-
trzeb´ zapewnienia skutecznoÊci i racjonalnoÊci dzia-
∏aƒ prokuratury w strukturach wojskowych.

3a.55) Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, zakres dzia∏ania sekretariatów i innych dzia-
∏ów administracji w wojskowych jednostkach organi-
zacyjnych prokuratury, bioràc pod uwag´ specyfik´
zadaƒ jednostek ró˝nego stopnia i koniecznoÊç zapew-
nienia racjonalnoÊci funkcjonowania prokuratury,

a tak˝e potrzeb´ maksymalnego odcià˝enia prokurato-
rów i innych pracowników merytorycznych od prac
biurowych oraz sprawnego przep∏ywu informacji nie-
zb´dnych w pracy prokuratury.

4. Minister SprawiedliwoÊci, w drodze rozporzà-
dzenia, okreÊla strój urz´dowy prokuratorów biorà-
cych udzia∏ w rozprawach sàdowych, uwzgl´dniajàc
charakter uroczysty stroju, odpowiedni do powagi sà-
du i utrwalonej tradycji.

Art. 19. 1. W prokuraturze apelacyjnej dzia∏a zgro-
madzenie prokuratorów, które sk∏ada si´ z prokurato-
rów prokuratury apelacyjnej oraz delegatów prokura-
torów prokuratur okr´gowych i rejonowych dzia∏ajà-
cych na obszarze w∏aÊciwoÊci prokuratury apelacyj-
nej. Delegatów prokuratorów prokuratur okr´gowych
i rejonowych, w liczbie równej liczbie prokuratorów
prokuratury apelacyjnej, wybierajà na okres dwóch
lat, po po∏owie, zebrania prokuratorów prokuratur
okr´gowych i zebrania prokuratorów prokuratur rejo-
nowych; Minister SprawiedliwoÊci ustala regulamin
wyboru delegatów. 

2. Przewodniczàcym zgromadzenia prokuratorów
jest prokurator apelacyjny.

3. Posiedzenie zgromadzenia prokuratorów zwo∏u-
je prokurator apelacyjny z inicjatywy w∏asnej lub Pro-
kuratora Generalnego, kolegium prokuratury apelacyj-
nej albo jednej piàtej liczby cz∏onków zgromadzenia.

Art. 20. 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 dyscyplinarnych;

5) rozpatruje sprawozdania z dzia∏alnoÊci kolegiów
prokuratury apelacyjnej;

6) wyra˝a opinie o kandydatach na prokuratora ape-
lacyjnego, prokuratorów okr´gowych i prokurato-
rów rejonowych;

7) wyra˝a opinie w innych sprawach przedstawio-
nych przez prokuratora apelacyjnego lub kole-
gium prokuratury apelacyjnej.

Art. 21. 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 apela-
cyjnego spoÊród prokuratorów. Przewodniczàcym kole-
gium prokuratury apelacyjnej jest prokurator apelacyjny.

2. Kadencja kolegium prokuratury apelacyjnej
trwa dwa lata.

3. Posiedzenia kolegium prokuratury apelacyjnej
zwo∏uje prokurator apelacyjny z w∏asnej inicjatywy lub
na wniosek jednej trzeciej liczby cz∏onków kolegium.
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Art. 22. Kolegium prokuratury apelacyjnej:

1) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustracji
prokuratur;

2) wyra˝a opini´ o kandydatach na prokuratorów
prokuratury apelacyjnej i okr´gowej;

3) wyra˝a opini´ w przedmiocie odwo∏ania prokura-
tora prokuratury apelacyjnej i okr´gowej;

4) wyra˝a opini´ w innych sprawach przedstawio-
nych przez prokuratora apelacyjnego.

Art. 22a. 1. Kolegium prokuratury okr´gowej sk∏a-
da si´ z czterech do dziesi´ciu cz∏onków wybieranych
w dwóch trzecich przez zebranie prokuratorów proku-
ratury okr´gowej oraz delegatów prokuratorów proku-
ratur rejonowych, a w jednej trzeciej powo∏anych
przez prokuratora okr´gowego spoÊród podleg∏ych
mu prokuratorów. Przewodniczàcym kolegium proku-
ratury okr´gowej jest prokurator okr´gowy.

2. Prokurator Generalny ustala regulamin wyboru
delegatów, o których mowa w ust. 1.

3. Kadencja kolegium prokuratury okr´gowej trwa
dwa lata.

4. Posiedzenie kolegium prokuratury okr´gowej
zwo∏uje prokurator okr´gowy z w∏asnej inicjatywy lub
na wniosek jednej trzeciej liczby cz∏onków kolegium.

Art. 22b. Kolegium prokuratury okr´gowej:

1) rozpatruje wnioski wynikajàce z wizytacji i lustra-
cji prokuratur;

2) wyra˝a opini´ o kandydatach na asesorów proku-
ratorskich oraz prokuratorów prokuratur rejono-
wych;

3) wyra˝a opini´ w przedmiocie odwo∏ania prokura-
tora prokuratury rejonowej;

4) wyra˝a opini´ w innych sprawach przedstawio-
nych przez prokuratora okr´gowego.

Art. 23. 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze
Generalnym sk∏ada si´ z: trzech przedstawicieli wy-
branych przez zebranie prokuratorów Prokuratury Kra-
jowej, przedstawiciela wybranego przez zebranie pro-
kuratorów Naczelnej Prokuratury Wojskowej, przed-
stawiciela wybranego przez zebranie prokuratorów
Instytutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, przedstawi-
cieli 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 re-
gulaminów uchwalonych przez te zebrania. Przewod-
niczàcym 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 licz-
by cz∏onków Rady.

4. Rada dzia∏a na podstawie uchwalonego przez
siebie regulaminu.

Art. 24. 1. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Ge-
neralnym wyra˝a opini´ w sprawach podejmowanych
z w∏asnej inicjatywy lub przedstawionych przez Proku-
ratora Generalnego, a w szczególnoÊci dotyczàcych:

1) projektów wytycznych i zarzàdzeƒ Prokuratora Ge-
neralnego;

2)56) stanu i rozwoju kadry prokuratorskiej oraz kie-
runków szkolenia prokuratorów i asesorów;

3) okresowych ocen realizacji zadaƒ prokuratury;

4) kierunków dzia∏aƒ w celu doskonalenia kwalifikacji
zawodowych prokuratorów oraz poziomu ich pracy;

5)57) kandydatów na Dyrektora Krajowego Centrum
Szkolenia Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratu-
ry spoÊród prokuratorów.

2. Rada Prokuratorów przy Prokuratorze General-
nym ustala tak˝e ogólnà liczb´ cz∏onków sàdów dys-
cyplinarnych oraz wskazuje liczb´ cz∏onków sàdów
dyscyplinarnych wybieranych przez zebranie prokura-
torów Prokuratury Krajowej i zgromadzenia prokura-
torów w prokuraturach apelacyjnych.

3.58) Rada Prokuratorów przy Prokuratorze Gene-
ralnym wskazuje 2 cz∏onków Rady Programowej Kra-
jowego Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszech-
nych i Prokuratury.

Rozdzia∏ 3

Dzia∏alnoÊç prokuratury

Post´powanie przygotowawcze

Art. 25. 1. Prokurator, stosownie do przepisów
ustaw, wszczyna i prowadzi post´powanie przygoto-
wawcze albo zleca wszcz´cie lub prowadzenie takiego
post´powania innemu uprawnionemu organowi.

2. W toku post´powania przygotowawczego pro-
kurator stosuje, w wypadkach przewidzianych w usta-
wach, Êrodki zapobiegawcze wobec podejrzanych.

3. (uchylony).59)

Dziennik Ustaw Nr 7 — 287 — Poz. 39

———————
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29 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowym Centrum
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nia 2006 r.
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w odnoÊniku 57.

59) Przez art. 1 pkt 12 ustawy z dnia 10 maja 1996 r. o zmia-
nie ustaw o prokuraturze, o Sàdzie Najwy˝szym, o Trybu-
nale 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.



Art. 26. 1. Prokurator sprawuje nadzór nad post´-
powaniem przygotowawczym prowadzonym przez
uprawniony do tego inny organ. Zarzàdzenia prokura-
tora 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 przygoto-
wawcze ujawni istnienie okolicznoÊci sprzyjajàcych
pope∏nianiu przest´pstw lub utrudniajàcych ich ujaw-
nianie, prokurator kieruje wystàpienie do odpowied-
niego organu.

2. W wystàpieniu prokurator mo˝e ˝àdaç równie˝
przeprowadzenia kontroli, a tak˝e wszcz´cia przeciwko
winnym post´powania w przedmiocie odpowiedzial-
noÊci dyscyplinarnej, s∏u˝bowej, materialnej lub innej
przewidzianej w przepisach dotyczàcych stosunków
pracy.

3. Organ, do którego zwróci∏ si´ prokurator, jest
obowiàzany w terminie 30 dni od daty otrzymania wy-
stàpienia zawiadomiç prokuratora o podj´tych Êrod-
kach lub zaj´tym stanowisku bàdê o sposobie zakoƒ-
czenia kontroli lub post´powania.

Art. 28. 1. W razie umorzenia post´powania przy-
gotowawczego, prokurator mo˝e, stosownie do oko-
licznoÊci, przes∏aç spraw´ w∏aÊciwemu organowi
w celu wszcz´cia post´powania s∏u˝bowego, dyscy-
plinarnego lub o wykroczenie albo w celu rozpatrzenia
sprawy przez w∏aÊciwà organizacj´ spo∏ecznà lub za-
wodowà.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio w razie
odmowy wszcz´cia post´powania przygotowawcze-
go, a tak˝e w razie skierowania sprawy do sàdu z ak-
tem oskar˝enia.

Art. 29. 1. Wytyczne Prokuratora Generalnego
w zakresie post´powania przygotowawczego sà wià-
˝àce dla wszystkich organów uprawnionych do pro-
wadzenia post´powania przygotowawczego.

2. Wydawane przez ministrów akty normatywne
dotyczàce post´powania przygotowawczego wyma-
gajà uprzednio uzgodnienia z Prokuratorem General-
nym, a wydawane przez wojewod´ — uprzednio
uzgodnienia z prokuratorem okr´gowym.

3. Ministrowie nadzorujàcy organy uprawnione do
prowadzenia post´powania przygotowawczego obo-
wiàzani sà do przedstawiania Prokuratorowi General-
nemu corocznych informacji o dzia∏alnoÊci tych orga-
nów w zakresie post´powania przygotowawczego.

4. Wojewodowie sà obowiàzani do sk∏adania infor-
macji, o których mowa w ust. 3, w∏aÊciwym prokura-
torom okr´gowym.

5. Informacje, o których mowa w ust. 3 i 4, sk∏ada-
ne sà do koƒca stycznia roku nast´pnego.

Art. 30. 1. Prokurator Generalny mo˝e wyst´po-
waç do naczelnych i centralnych organów administra-
cji paƒstwowej o podj´cie Êrodków w celu usprawnie-
nia dzia∏alnoÊci podleg∏ych im organów w zakresie
post´powania przygotowawczego.

2. Uprawnienia okreÊlone w ust. 1 przys∏ugujà od-
powiednio prokuratorom okr´gowym 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 otrzy-
mania wystàpienia zawiadomiç prokuratora o podj´-
tych Êrodkach, o których mowa w ust. 1.

Art. 31. W sprawach nale˝àcych do zakresu dzia∏a-
nia sàdów wojskowych uprawnienia przewidziane
w art. 29 ust. 1 i 2 i art. 30 przys∏ugujà równie˝ Naczel-
nemu Prokuratorowi Wojskowemu oraz odpowiednio
podleg∏ym mu prokuratorom wojskowym.

Udzia∏ prokuratora w post´powaniu sàdowym

Art. 32. 1. Prokurator wykonuje czynnoÊci oskar˝y-
ciela publicznego przed wszystkimi sàdami. Mo˝e
równie˝ wykonywaç te czynnoÊci w sprawach wnie-
sionych 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. (uchylony).60)

Art. 34. (uchylony).60)

Nadzór nad wykonywaniem decyzj i
o pozbawieniu wolnoÊci

Art. 35. Prokurator sprawuje, w granicach przewi-
dzianych ustawami, nadzór nad wykonywaniem po-
stanowieƒ o tymczasowym aresztowaniu i decyzji
o pozbawieniu wolnoÊci.

Art. 36. (utraci∏ moc).61)

Art. 37. (utraci∏ moc).61)

Art. 38. (uchylony).62)

Art. 39. 1. Prokurator Generalny przedstawia Pre-
zydentowi wnioski w przedmiocie u∏askawienia osób
skazanych przez sàdy.
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60) Przez art. 2 pkt 12 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 24.
61) Na podstawie art. 257 § 2 pkt 2 lit. a ustawy z dnia
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z dniem 1 wrzeÊnia 1998 r.

62) Przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 4.



2. W odniesieniu do wniosków w przedmiocie u∏a-
skawienia 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 Êrod-
ków, w tym równie˝ o wydanie lub zmian´ okreÊlo-
nych przepisów, w celu przeciwdzia∏ania przest´p-
czoÊci.

2. Zadania okreÊlone w ust. 1 wykonujà równie˝
prokuratorzy okr´gowi i rejonowi w stosunku do wo-
jewodów i terenowych organów administracji nieze-
spolonej oraz innych o terenowym zakresie dzia∏ania.

3. Organ, do którego zwróci∏ si´ prokurator, jest
obowiàzany, w terminie trzydziestu dni od daty otrzy-
mania wniosku, zawiadomiç prokuratora o podj´tych
Êrodkach, o których mowa w ust. 1.

Art. 41. 1. W odniesieniu do przest´pstw nale˝à-
cych do zakresu dzia∏ania sàdów wojskowych czynno-
Êci okreÊlone w art. 40 ust. 1 mo˝e równie˝ podejmo-
waç Naczelny Prokurator Wojskowy.

2. CzynnoÊci okreÊlone w art. 40 mogà podejmo-
waç, w zakresie swego dzia∏ania, równie˝ wojskowi
prokuratorzy okr´gowi i wojskowi prokuratorzy garni-
zonowi.

Udzia∏ prokuratora w innych post´powaniach

Art. 42. Udzia∏ prokuratora w post´powaniu cywil-
nym, administracyjnym, w sprawach o wykroczenia
oraz w innych post´powaniach okreÊlajà odr´bne
ustawy.

Art. 43. 1. Je˝eli wymaga tego ochrona prawo-
rzàdnoÊci w sprawach, o których mowa w art. 42, pro-
kurator mo˝e ˝àdaç nades∏ania lub przedstawienia akt
oraz dokumentów i pisemnych wyjaÊnieƒ, przes∏u-
chaç Êwiadków i zasi´gnàç opinii bieg∏ych, a tak˝e
przeprowadziç ogl´dziny w celu wyjaÊnienia sprawy.

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

Rozdzia∏ 4

Prokuratorzy

Obowiàzki  i prawa

Art. 44. 1.63) Prokurator jest obowiàzany post´po-
waç zgodnie ze Êlubowaniem prokuratorskim.

2. Prokurator powinien w s∏u˝bie i poza s∏u˝bà
strzec powagi sprawowanego urz´du i unikaç wszyst-
kiego, co mog∏oby przynieÊç ujm´ godnoÊci prokura-
tora lub os∏abiaç zaufanie do jego bezstronnoÊci.

3. W okresie zajmowania stanowiska prokurator
nie mo˝e nale˝eç do partii politycznej ani braç udzia∏u
w ˝adnej dzia∏alnoÊci politycznej. 

4. Prokuratorowi ubiegajàcemu si´ o mandat po-
s∏a albo senatora, albo radnego udziela si´ urlopu bez-
p∏atnego na czas kampanii wyborczej.

Art. 44a.64) Prokurator jest obowiàzany stale pod-
nosiç kwalifikacje zawodowe, w tym uczestniczyç
w szkoleniach i innych formach doskonalenia zawodo-
wego, których organizacj´ okreÊla odr´bna ustawa.

Art. 45. 1. Stosunek s∏u˝bowy prokuratora nawiàzu-
je 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 za-
wiadomienia o powo∏aniu, je˝eli nie oznaczono inne-
go terminu.

3. W razie nieusprawiedliwionego nieobj´cia stano-
wiska w terminie okreÊlonym w ust. 2, powo∏anie traci
moc; okolicznoÊç t´ stwierdza Prokurator Generalny.

4. Przy powo∏aniu prokurator sk∏ada Êlubowanie
wobec Prokuratora Generalnego wed∏ug nast´pujàcej
roty:

„Âlubuj´ uroczyÊcie na powierzonym mi stanowi-
sku prokuratora s∏u˝yç wiernie Rzeczypospolitej Pol-
skiej, staç na stra˝y prawa i strzec praworzàdnoÊci,
obowiàzki mojego urz´du wype∏niaç sumiennie, do-
chowaç tajemnicy paƒstwowej i s∏u˝bowej, a w post´-
powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci i uczciwo-
Êci”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç na koƒcu
zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg”. 

Prokurator powo∏any na kolejne stanowisko pro-
kuratorskie Êlubowania nie sk∏ada.

Art. 46. Czas pracy prokuratora jest okreÊlony wy-
miarem jego zadaƒ.

Art. 46a. 1. Prokurator otrzymuje legitymacj´ s∏u˝-
bowà, wymieniajàcà zajmowane przez niego stanowi-
sko s∏u˝bowe.

2. Przepis ust. 1 stosuje si´ odpowiednio do proku-
ratora w stanie spoczynku.

3. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze za-
rzàdzenia, wzór legitymacji s∏u˝bowej prokuratora.

Art. 47. 1. ˚àdania, przedstawienia i za˝alenia
w sprawach zwiàzanych ze swoim stanowiskiem pro-
kurator mo˝e wnosiç tylko w drodze s∏u˝bowej. W ta-
kich sprawach prokurator nie mo˝e zwracaç si´ do in-
stytucji i osób postronnych ani podawaç tych spraw
do wiadomoÊci publicznej.
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2. W sprawach o roszczenia ze stosunku pracy pro-
kuratorowi przys∏uguje droga sàdowa.

3. Prokurator powinien niezw∏ocznie zawiadomiç
prze∏o˝onego o toczàcym si´ post´powaniu sàdo-
wym, 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 roz-
prawà 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´po-
waniu przygotowawczym lub przed sàdem, chyba ˝e
ujawnienie tajemnicy zagra˝a dobru Paƒstwa albo ta-
kiemu wa˝nemu interesowi prywatnemu, który nie
jest sprzeczny z celami wymiaru sprawiedliwoÊci.
W takich wypadkach od obowiàzku zachowania tajem-
nicy mo˝e zwolniç prokuratora Prokurator Generalny.

Art. 49. 1. Prokurator nie mo˝e podejmowaç do-
datkowego zatrudnienia, z wyjàtkiem zatrudnienia na
stanowisku dydaktycznym, naukowo-dydaktycznym
lub naukowym w ∏àcznym wymiarze nieprzekraczajà-
cym pe∏nego wymiaru czasu pracy pracowników za-
trudnionych na tych stanowiskach, je˝eli wykonywa-
nie tego zatrudnienia nie przeszkadza w pe∏nieniu
obowiàzków prokuratora.

2. Prokuratorowi nie wolno tak˝e podejmowaç in-
nego zaj´cia ani sposobu zarobkowania, które by
przeszkadza∏o w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora,
mog∏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 komi-
sji rewizyjnej spó∏ki prawa handlowego;

2) byç cz∏onkiem zarzàdu, rady nadzorczej lub komi-
sji 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 ra-
chunek lub wspólnie z innymi osobami, a tak˝e za-
rzàdzaç takà dzia∏alnoÊcià lub byç przedstawicie-
lem 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 za-
j´cia lub sposobu zarobkowania, prokurator prokura-
tury apelacyjnej oraz prokurator prokuratury okr´go-
wej zawiadamia w∏aÊciwego prokuratora apelacyjne-
go albo okr´gowego, a prokuratorzy Prokuratury Kra-

jowej, prokuratorzy apelacyjni i prokuratorzy okr´go-
wi — Prokuratora Generalnego. Prokurator prokuratu-
ry 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 Prokura-
tor Generalny w stosunku do prokuratora Prokuratury
Krajowej, prokuratora apelacyjnego i prokuratora
okr´gowego wydaje decyzj´ o sprzeciwie wobec za-
miaru podj´cia zatrudnienia na stanowisku dydaktycz-
nym, naukowo-dydaktycznym lub naukowym w szko-
le wy˝szej, je˝eli uzna, ˝e b´dzie ono przeszkadza∏o
w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora, oraz wobec po-
dejmowania lub kontynuowania innego zaj´cia, które
przeszkadza w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora al-
bo przynosi ujm´ godnoÊci jego urz´du lub os∏abia za-
ufanie do jego bezstronnoÊci.

6. Prokuratorzy Instytutu Pami´ci Narodowej —
Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskie-
mu kierujà zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4
zdanie pierwsze:

1) prokuratorzy oddzia∏owych komisji Êcigania zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanych dalej
„oddzia∏owymi komisjami” — do Dyrektora G∏ów-
nej Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi
Polskiemu, zwanej dalej „G∏ównà Komisjà”;

1a)65) prokuratorzy oddzia∏owych biur lustracyjnych
— do Dyrektora Biura Lustracyjnego;

2) Dyrektor G∏ównej Komisji, prokuratorzy G∏ównej
Komisji i naczelnicy oddzia∏owych komisji — do
Prokuratora Generalnego;

3)66) Dyrektor Biura Lustracyjnego, prokuratorzy Biu-
ra Lustracyjnego i naczelnicy oddzia∏owych biur
lustracyjnych — do Prokuratora Generalnego. 

7. Uprawnienia, o których mowa w ust. 5, s∏u˝à:

1) Dyrektorowi G∏ównej Komisji — wobec prokurato-
rów oddzia∏owych komisji;

1a)67) Dyrektorowi Biura Lustracyjnego — wobec
prokuratorów oddzia∏owych biur lustracyjnych;

2)68) Prokuratorowi Generalnemu — wobec Dyrekto-
ra G∏ównej Komisji, Dyrektora Biura Lustracyjne-
go, prokuratorów G∏ównej Komisji, prokuratorów
Biura Lustracyjnego, naczelników oddzia∏owych
komisji i naczelników oddzia∏owych biur lustracyj-
nych.
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65) Dodany przez art. 1 zmian´ 14 pkt 4 lit. a tiret pierwsze

ustawy, o której mowa w odnoÊniku 7; wszed∏ w ˝ycie
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68) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 zmian´ 14 pkt 4 lit. b
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w ˝ycie z dniem 15 marca 2007 r.



8.69) Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 4, pro-
kurator wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratu-
ry kieruje do Naczelnego Prokuratora Wojskowego,
a Naczelny Prokurator Wojskowy do Prokuratora Ge-
neralnego. Uprawnienia przewidziane w ust. 5, w sto-
sunku do prokuratorów wojskowych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury, przys∏ugujà Naczelnemu
Prokuratorowi Wojskowemu, a w stosunku do Naczel-
nego Prokuratora Wojskowego — Prokuratorowi Ge-
neralnemu.

Art. 49a. 1. Prokuratorzy sà obowiàzani do z∏o˝enia
oÊwiadczenia o swoim stanie majàtkowym. OÊwiad-
czenie o stanie majàtkowym dotyczy majàtku odr´bne-
go oraz obj´tego ma∏˝eƒskà wspólnoÊcià majàtkowà.
OÊwiadczenie to powinno zawieraç w szczególnoÊci in-
formacje o posiadanych zasobach pieni´˝nych, nieru-
chomoÊciach, udzia∏ach i akcjach w spó∏kach prawa
handlowego, a ponadto o nabytym przez t´ osob´ al-
bo jej ma∏˝onka od Skarbu Paƒstwa, innej paƒstwowej
osoby prawnej, gminy lub zwiàzku mi´dzygminnego
mieniu, które podlega∏o zbyciu w drodze przetargu.

1a.70) OÊwiadczenie, o którym mowa w ust. 1, sk∏a-
da si´ w dwóch egzemplarzach.

2.71) OÊwiadczenia, o których mowa w ust. 1, pro-
kuratorzy sk∏adajà odpowiednio w∏aÊciwemu prokura-
torowi apelacyjnemu, wojskowemu prokuratorowi
okr´gowemu, naczelnikowi oddzia∏owej komisji lub
naczelnikowi oddzia∏owego biura lustracyjnego, który
dokonuje analizy danych zawartych w oÊwiadczeniach
w terminie do dnia 30 czerwca ka˝dego roku.

3.71) Prokurator Krajowy, Naczelny Prokurator Woj-
skowy, Dyrektor G∏ównej Komisji, Dyrektor Biura Lu-
stracyjnego, prokuratorzy Prokuratury Krajowej, pro-
kuratorzy Naczelnej Prokuratury Wojskowej, prokura-
torzy G∏ównej Komisji, prokuratorzy Biura Lustracyj-
nego, prokuratorzy apelacyjni, wojskowi prokuratorzy
okr´gowi oraz naczelnicy oddzia∏owych komisji i na-
czelnicy oddzia∏owych biur lustracyjnych oÊwiadcze-
nie, o którym mowa w ust. 1, sk∏adajà Prokuratorowi
Generalnemu, który dokonuje analizy danych zawar-
tych 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 ro-
ku poprzedniego, a tak˝e w dniu opuszczenia stanowi-
ska prokuratora.

5. Informacje zawarte w oÊwiadczeniu o stanie ma-
jàtkowym stanowià tajemnic´ s∏u˝bowà, chyba ˝e
prokurator, który z∏o˝y∏ oÊwiadczenie, wyrazi∏ pisem-
nà zgod´ na ich ujawnienie. W szczególnie uzasadnio-
nych wypadkach podmiot uprawniony, zgodnie

z ust. 2 lub 3, do odebrania oÊwiadczenia mo˝e je
ujawniç pomimo braku zgody sk∏adajàcego oÊwiad-
czenie. OÊwiadczenie przechowuje si´ przez 6 lat.

6.72) Jeden egzemplarz oÊwiadczenia o stanie ma-
jàtkowym podmiot uprawniony do odebrania oÊwiad-
czenia zgodnie z ust. 2 lub 3 przekazuje do urz´du skar-
bowego w∏aÊciwego ze wzgl´du na miejsce zamieszka-
nia prokuratora. W∏aÊciwy urzàd skarbowy jest upraw-
niony do analizy danych zawartych w oÊwiadczeniu,
w tym równie˝ do porównania jego treÊci z treÊcià
uprzednio z∏o˝onych oÊwiadczeƒ oraz rocznych zeznaƒ
podatkowych (PIT). Je˝eli wynik analizy budzi uzasad-
nione wàtpliwoÊci co do legalnoÊci pochodzenia ma-
jàtku ujawnionego w oÊwiadczeniu, urzàd skarbowy
kieruje spraw´ do w∏aÊciwego post´powania, prowa-
dzonego na podstawie odr´bnych przepisów.

Art. 49b. Do z∏o˝enia oÊwiadczenia, o którym mo-
wa w art. 49a ust. 1, stosuje si´ odpowiednio formu-
larz, 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. z 2006 r. Nr 216,
poz. 1584), dotyczàcymi oÊwiadczenia, o którym mo-
wa w art. 10 ust. 1 tej˝e ustawy.

Art. 49c. Przepisy art. 49 stosuje si´ odpowiednio
do prokuratorów w stanie spoczynku.

Art. 50. 1.73) Prokurator Generalny mo˝e delego-
waç prokuratora powszechnej jednostki organizacyj-
nej prokuratury, a prokuratora wojskowej jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury, w porozumieniu z Mini-
strem Obrony Narodowej, do innej jednostki organi-
zacyjnej prokuratury, Ministerstwa SprawiedliwoÊci
lub innej jednostki organizacyjnej podleg∏ej Ministro-
wi SprawiedliwoÊci albo przez niego nadzorowanej,
zgodnie z kwalifikacjami prokuratora. Prokurator Ge-
neralny w porozumieniu z Ministrem Obrony Narodo-
wej mo˝e równie˝ delegowaç prokuratora powszech-
nej jednostki organizacyjnej prokuratury do wojsko-
wej jednostki organizacyjnej prokuratury. Delegowa-
nie na okres d∏u˝szy ni˝ szeÊç miesi´cy w ciàgu roku
mo˝e nastàpiç tylko za zgodà prokuratora.

1a.74) W uzasadnionych wypadkach, z uwagi na
potrzeby kadrowe powszechnych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury, Prokurator Generalny mo˝e dele-
gowaç prokuratora, bez jego zgody, na okres dwuna-
stu miesi´cy w ciàgu roku do prokuratury majàcej sie-
dzib´ w miejscowoÊci, w której zamieszkuje delego-
wany, lub do prokuratury w miejscowoÊci, w której
znajduje si´ prokuratura b´dàca miejscem zatrudnie-
nia delegowanego.

1b.74) Do Ministerstwa SprawiedliwoÊci albo Kra-
jowego Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Powszech-
nych i Prokuratury mo˝e byç delegowany jedynie pro-
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kurator wyró˝niajàcy si´ wysokim poziomem wiedzy
prawniczej oraz wykazujàcy znajomoÊç problematyki
w zakresie powierzanych mu obowiàzków.

2. Delegowanie na okres do dwóch miesi´cy w cià-
gu roku mo˝e zarzàdziç równie˝ prokurator apelacyjny
i okr´gowy.

2a.75) Prokurator Generalny mo˝e delegowaç pro-
kuratora powszechnej jednostki organizacyjnej proku-
ratury, a prokuratora wojskowej jednostki organizacyj-
nej prokuratury w porozumieniu z Ministrem Obrony
Narodowej, za jego zgodà, do pe∏nienia obowiàzków
lub pe∏nienia okreÊlonej funkcji poza granicami paƒ-
stwa w ramach dzia∏aƒ podejmowanych przez organi-
zacje mi´dzynarodowe lub ponadnarodowe oraz ze-
spo∏y mi´dzynarodowe, dzia∏ajàce na podstawie
umów mi´dzynarodowych, w tym umów konstytuujà-
cych organizacje mi´dzynarodowe, ratyfikowanych
przez Rzeczpospolità Polskà, zgodnie z kwalifikacjami
prokuratora, na czas okreÊlony, nie d∏u˝szy ni˝ cztery
lata, z mo˝liwoÊcià ponownego delegowania na kolej-
ny okres, nieprzekraczajàcy czterech lat.

2b.76) Do okresu delegowania, o którym mowa
w ust. 1, 1a i 2, nie wlicza si´ okresu, w którym proku-
rator delegowany nie pe∏ni∏ obowiàzków s∏u˝bowych
z powodu choroby.

3.77) Prokurator delegowany na podstawie ust. 1 —
na czas nieokreÊlony lub na podstawie ust. 2a — na
okres d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e byç odwo∏any z delegacji
wzgl´dnie z niej ustàpiç za trzymiesi´cznym uprzedze-
niem. Prokurator delegowany na podstawie ust. 2a —
na okres nie d∏u˝szy ni˝ rok mo˝e ustàpiç z delegacji
za miesi´cznym uprzedzeniem.

3a.78) Prokurator Generalny mo˝e delegowaç pro-
kuratora, za jego zgodà, do wykonywania czynnoÊci
w Radzie Programowej Krajowego Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury lub prowa-
dzenia zaj´ç szkoleniowych w tym Centrum.

3b.79) Prokurator Generalny odwo∏uje prokuratora
delegowanego na podstawie ust. 2a z delegacji przed
wyznaczonym terminem w przypadku:

1) gdy stan jego zdrowia uniemo˝liwia dalsze pe∏nie-
nie obowiàzków lub funkcji;

2) wniosku uprawnionego organu organizacji lub ze-
spo∏u, o których mowa w ust. 2a;

3) gdy dalsza delegacja staje si´ bezprzedmiotowa;

4) zaistnienia innej, ni˝ okreÊlone w pkt 1—3, wa˝nej
przyczyny, je˝eli dalsza delegacja prokuratora nie
gwarantuje nale˝ytego wykonywania przez niego
powierzonych obowiàzków lub funkcji.

4.80) Prokurator delegowany do innej jednostki or-
ganizacyjnej prokuratury, z wyjàtkiem Prokuratury
Krajowej, po szeÊciu miesiàcach delegowania uzysku-
je na pozosta∏y okres delegacji prawo do wynagrodze-
nia zasadniczego w stawce podstawowej, przewidzia-
nego dla prokuratora tej jednostki.

4a.81) Po trzech miesiàcach delegowania do Biura
do Spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej Prokuratury
Krajowej do czynnoÊci prokuratorskich, na pozosta∏y
okres delegacji prokuratorowi prokuratury apelacyjnej
przys∏uguje wynagrodzenie w stawce podstawowej
takie jak prokuratorowi Prokuratury Krajowej, a proku-
ratorowi prokuratury okr´gowej i rejonowej takie jak
prokuratorowi prokuratury apelacyjnej, chyba ˝e do-
tychczasowe wynagrodzenie jest wy˝sze od przys∏u-
gujàcego w Prokuraturze Krajowej.

4b.82) W razie delegowania prokuratora, za jego
zgodà, na czas nieokreÊlony do prokuratury równo-
rz´dnej, majàcej siedzib´ poza miejscem zamieszkania
delegowanego oraz jego miejscem zatrudnienia, pro-
kuratorowi przys∏uguje dodatek funkcyjny wizytatora
prokuratury okr´gowej.

5.83) Je˝eli delegowanie nast´puje do innej miej-
scowoÊci, ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà jednostki
organizacyjnej prokuratury, w której prokurator pe∏ni
s∏u˝b´, nieb´dàcej miejscem jego sta∏ego zamieszka-
nia, prokuratorowi delegowanemu w okresie delego-
wania, jako pracownikowi w podró˝y s∏u˝bowej, przy-
s∏ugujà nast´pujàce nale˝noÊci, rekompensujàce nie-
dogodnoÊci wynikajàce z delegowania poza sta∏e
miejsce pe∏nienia s∏u˝by:

1) prawo do nieodp∏atnego zakwaterowania, w wa-
runkach odpowiadajàcych godnoÊci urz´du albo
zwrot kosztów zamieszkania w miejscu delegowa-
nia, w jednej z nast´pujàcych form:

a) zwrotu kosztów faktycznie poniesionych —
w wysokoÊci okreÊlonej w fakturze,

b) miesi´cznego rycza∏tu — w kwocie nie wy˝szej
ni˝ 150 % kwoty bazowej, b´dàcej podstawà
ustalania wynagrodzenia zasadniczego proku-
ratora;

2) zwrot kosztów pierwszego przejazdu z miejsca sta-
∏ego zamieszkania do miejsca delegowania, zwrot
kosztów ostatniego przejazdu z miejsca delegowa-
nia do miejsca sta∏ego zamieszkania oraz zwrot
kosztów przejazdów odbywanych nie cz´Êciej ni˝
raz w tygodniu do miejsca sta∏ego zamieszkania
i z powrotem — w wysokoÊci nie wi´kszej ni˝ rów-
nowartoÊç ceny przejazdu Êrodkami komunikacji
kolejowej, z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej pro-
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kuratorowi delegowanemu ulgi na dany Êrodek
transportu, bez wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u
ulga ta przys∏uguje;

3) rycza∏t na pokrycie kosztów dojazdów Êrodkami
komunikacji miejscowej, o którym mowa w prze-
pisach w sprawie wysokoÊci oraz warunków usta-
lania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracownikowi
zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdowej
jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej na obszarze kraju;

4) diety, o których mowa w przepisach w sprawie
wysokoÊci oraz warunków ustalania nale˝noÊci
przys∏ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu
w paƒstwowej lub samorzàdowej jednostce sfery
bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝bowej na obsza-
rze kraju;

5) zwrot kosztów poniesionych z tytu∏u u˝ywania po-
jazdów, stanowiàcych w∏asnoÊç pracownika, do
celów s∏u˝bowych, o którym mowa w przepisach
w sprawie warunków ustalania oraz sposobu do-
konywania zwrotu kosztów u˝ywania do celów
s∏u˝bowych samochodów osobowych, motocykli
i motorowerów nieb´dàcych w∏asnoÊcià praco-
dawcy;

6) zwrot kosztów codziennych dojazdów do miejsco-
woÊci delegowania, o których mowa w ust. 5b.

5a.84) Âwiadczenia i nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 5 pkt 1 i 2, nie przys∏ugujà w wypadkach, gdy
odleg∏oÊç od miejscowoÊci w której prokurator dele-
gowany ma miejsce sta∏ego zamieszkania do miejsco-
woÊci delegowania nie przekracza 60 km, chyba ˝e or-
gan powo∏any do kierowania jednostkà do której dele-
gowanie nast´puje, na wniosek prokuratora delego-
wanego uzna, ˝e nie jest celowy codzienny dojazd
prokuratora delegowanego do miejscowoÊci delego-
wania.

5b.84) Prokurator delegowany, o którym mowa
w ust. 5a, któremu nie przys∏ugujà Êwiadczenia i na-
le˝noÊci, o których mowa w ust. 5 pkt 1 i 2, ma prawo
do zwrotu kosztów codziennych dojazdów do miejsco-
woÊci delegowania w wysokoÊci nie wy˝szej ni˝ rów-
nowartoÊç ceny przejazdu liniami Polskich Kolei Paƒ-
stwowych, lub innym Êrodkiem komunikacji publicz-
nej, z uwzgl´dnieniem przys∏ugujàcej prokuratorowi
delegowanemu ulgi na dany Êrodek transportu, bez
wzgl´du na to, z jakiego tytu∏u ulga ta przys∏uguje.

6. Prokuratorowi delegowanemu do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci mogà byç powierzone obowiàzki na
stanowiskach urz´dniczych, z wy∏àczeniem stanowi-
ska dyrektora generalnego urz´du.

6a.85) Obowiàzki, o których mowa w ust. 6, mogà
byç powierzone prokuratorowi delegowanemu do
pe∏nienia czynnoÊci w Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury.

6b.86) Prokurator delegowany do Ministerstwa
SprawiedliwoÊci ma prawo do wynagrodzenia zasad-
niczego przys∏ugujàcego mu na zajmowanym stano-
wisku prokuratorskim oraz dodatku za d∏ugoletnià
prac´. W okresie delegowania prokurator otrzymuje
dodatek funkcyjny okreÊlony w rozporzàdzeniu wyda-
nym na podstawie art. 62 ust. 2, z tym ˝e prokurator
delegowany do Biura do Spraw Przest´pczoÊci Zorga-
nizowanej Prokuratury Krajowej dodatek ten otrzymu-
je tylko w razie powo∏ania do pe∏nienia funkcji dyrek-
tora biura i jego zast´pcy oraz naczelnika wydzia∏u i je-
go zast´pcy.

7.87) Prokurator delegowany do pe∏nienia czynno-
Êci administracyjnych w Ministerstwie Sprawiedliwo-
Êci lub Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury, a tak˝e do prowadzenia za-
j´ç szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury ma prawo
do wynagrodzenia zasadniczego przys∏ugujàcego na
zajmowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodat-
ku za d∏ugoletnià prac´. W okresie delegowania pro-
kurator otrzymuje dodatek funkcyjny okreÊlony w roz-
porzàdzeniu wydanym na podstawie art. 62 ust. 2.

8.88) W okresie delegowania, ze wzgl´du na cha-
rakter pracy i zakres wykonywanych zadaƒ, prokurato-
rowi mo˝e byç przyznany przez Ministra Sprawiedli-
woÊci 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 nie-
okreÊlony. Dodatek specjalny nie przys∏uguje prokura-
torowi prokuratury apelacyjnej delegowanemu do
Biura do Spraw Przest´pczoÊci Zorganizowanej Proku-
ratury Krajowej. ¸àczna kwota wynagrodzenia zasad-
niczego i dodatku specjalnego prokuratora prokuratu-
ry okr´gowej i prokuratora prokuratury rejonowej de-
legowanego do Biura do Spraw Przest´pczoÊci Zorga-
nizowanej nie mo˝e przekraczaç wynagrodzenia za-
sadniczego prokuratora prokuratury apelacyjnej dele-
gowanego do tego Biura.

9. W szczególnie uzasadnionych wypadkach doda-
tek, o którym mowa w ust. 8, mo˝e przekraczaç wyso-
koÊç okreÊlonà w tym˝e ust´pie.

10.89) Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze
rozporzàdzenia, tryb i szczegó∏owe warunki delego-
wania prokuratorów do pe∏nienia obowiàzków
w Ministerstwie SprawiedliwoÊci, a tak˝e pe∏nienia
czynnoÊci administracyjnych lub prowadzenia zaj´ç
szkoleniowych w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr
Sàdów Powszechnych i Prokuratury oraz tryb i szcze-
gó∏owe warunki realizacji prawa do nieodp∏atnego
zakwaterowania i zwrotu kosztów zamieszkania
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w miejscu delegowania, w tym maksymalnà wyso-
koÊç zwrotu kosztów faktycznie poniesionych oraz
wysokoÊç miesi´cznego rycza∏tu, przy uwzgl´dnieniu
mo˝liwoÊci zró˝nicowania jego wysokoÊci w zale˝no-
Êci od miejscowoÊci delegowania, a tak˝e tryb, szcze-
gó∏owe warunki i zakres innych Êwiadczeƒ, majàc na
wzgl´dzie zakres Êwiadczeƒ przys∏ugujàcych pracow-
nikom odbywajàcym podró˝e s∏u˝bowe oraz czasowo
przenoszonym.

Art. 50a.90) 1.91) Prokurator delegowany na podsta-
wie art. 50 ust. 2a ma prawo do wynagrodzenia zasad-
niczego albo uposa˝enia prokuratora okreÊlonego
zgodnie z art. 116 ust. 4—6, przys∏ugujàcego na zaj-
mowanym stanowisku prokuratorskim oraz dodatku
za d∏ugoletnià prac´, a tak˝e do Êwiadczeƒ odszkodo-
wawczych z tytu∏u wypadków przy pracy i chorób za-
wodowych, je˝eli zdarzenie powodujàce powstanie
prawa do tych Êwiadczeƒ zaistnia∏o w czasie pe∏nienia
obowiàzków lub funkcji poza granicami paƒstwa.
W okresie delegowania prokurator delegowany
do pe∏nienia funkcji otrzymuje dodatek funkcyjny
okreÊlony w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie
art. 62 ust. 2.

2. Prokuratorowi delegowanemu w czasie pe∏nie-
nia obowiàzków lub funkcji poza granicami paƒstwa
przys∏ugujà, wyp∏acane w walucie polskiej lub obcej:

1) dodatek zagraniczny na pokrycie zwi´kszonych
kosztów zwiàzanych z pe∏nieniem obowiàzków lub
funkcji poza granicami paƒstwa, ustalany odpo-
wiednio do warunków i zakresu ich pe∏nienia;

2) w przypadku powierzenia pe∏nienia obowiàzków
lub funkcji pociàgajàcych za sobà zmian´ miejsca
pobytu trwajàcà co najmniej rok:

a) jednorazowy dodatek adaptacyjny, 

b) pokrycie kosztów podró˝y przesiedleniowej
prokuratora delegowanego i ka˝dego przeno-
szàcego si´ z nim cz∏onka rodziny, w tym prze-
wozu ich mienia, niezale˝nie od terminów ich
faktycznego przesiedlenia,

c) pokrycie, raz na dwa lata, kosztów przejazdu
prokuratora delegowanego oraz cz∏onków jego
rodziny przebywajàcych z nim na sta∏e poza
granicami paƒstwa, z miejsca delegacji do miej-
sca sta∏ego zamieszkania na urlop wypoczynko-
wy i z powrotem;

3) zwrot kosztów podró˝y w zwiàzku z rozpocz´ciem
i zakoƒczeniem pe∏nienia obowiàzków lub funkcji
poza granicami paƒstwa, podró˝y s∏u˝bowej na te-
rytorium obcego paƒstwa poza miejscem delego-
wania, przejazdu z miejsca delegowania do kraju
i z powrotem w uzasadnionych przypadkach s∏u˝-
bowych lub losowych;

4) zwrot kosztów leczenia, gdy delegacja nast´puje do
paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej;

5) pokrycie kosztów zamieszkania w miejscu delega-
cji do wysokoÊci udokumentowanych wydatków,
nieprzekraczajàcych wysokoÊci ustalonego limitu.

3. Sum´ nale˝noÊci, o których mowa w ust. 2,
zmniejsza si´ o kwot´ Êrodków pieni´˝nych otrzyma-
nych przez prokuratora delegowanego od strony za-
granicznej na pokrycie kosztów zwiàzanych z wykony-
waniem przez niego obowiàzków lub funkcji poza gra-
nicami paƒstwa. Nale˝noÊci te nie przys∏ugujà, je˝eli
prokurator delegowany nie ponosi kosztów, na pokry-
cie których sà one przeznaczone. 

4. Wydatki zwiàzane z delegacjà prokuratorów po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
poza granice paƒstwa sà pokrywane z bud˝etu paƒ-
stwa ze Êrodków pozostajàcych w dyspozycji Ministra
SprawiedliwoÊci, a w przypadku prokuratorów
wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury
— z wyodr´bnionych Êrodków bud˝etowych Minister-
stwa Obrony Narodowej. 

5. Wydatki, o których mowa w ust. 4, mogà byç
równie˝ pokrywane w ca∏oÊci lub w cz´Êci ze Êrodków
przeznaczonych na ten cel przez organizacj´ mi´dzy-
narodowà, którymi dysponowanie powierzono odpo-
wiednio Ministrowi SprawiedliwoÊci lub Ministrowi
Obrony Narodowej. 

6. Do wydatków, o których mowa w ust. 4, nie za-
licza si´ wynagrodzenia zasadniczego albo uposa˝e-
nia prokuratora oraz dodatku za d∏ugoletnià prac´
przys∏ugujàcych na zajmowanym stanowisku prokura-
torskim, do których prokurator zachowuje prawo
w czasie delegacji do pe∏nienia obowiàzków lub funk-
cji poza granicami paƒstwa. 

7. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, tryb, wysokoÊç i szczegó∏owe warunki
przyznawania i wyp∏aty nale˝noÊci, o których mowa
w ust. 2, limity, do wysokoÊci których podlegajà
zwrotowi koszty zamieszkania, oraz walut´, w której
nale˝noÊci takie sà wyp∏acane, uwzgl´dniajàc zakres
ich przyznawania zale˝nie od miejsca pe∏nienia obo-
wiàzków i powierzonej prokuratorowi funkcji, a tak˝e
potrzeb´ zapewnienia warunków do prawid∏owego
ich wykonywania oraz koniecznoÊç pokrycia zwi´k-
szonych kosztów zwiàzanych z wykonywaniem tych
obowiàzków lub funkcji poza granicami paƒstwa
i z sytuacjami szczególnymi, w tym zdarzeniami loso-
wymi.

Art. 50b.92) W wypadkach, o których mowa w art. 50
ust. 1—1b oraz 3a, prokuratorowi delegowanemu do
wykonania czynnoÊci s∏u˝bowych w innej miejscowo-
Êci ni˝ miejscowoÊç b´dàca siedzibà jednostki organi-
zacyjnej prokuratury, w której prokurator pe∏ni s∏u˝b´
lub miejscowoÊç delegowania, przys∏ugujà nale˝noÊci
okreÊlone w przepisach w sprawie wysokoÊci oraz wa-
runków ustalania nale˝noÊci przys∏ugujàcych pracow-
nikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub samorzàdo-
wej jednostce sfery bud˝etowej z tytu∏u podró˝y s∏u˝-
bowej na obszarze kraju.
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Art. 51. 1. W okresie nieobecnoÊci w pracy z powo-
du choroby, prokurator otrzymuje wynagrodzenie, nie
d∏u˝ej jednak ni˝ przez okres roku.

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

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

4. W przypadkach, w których pracownikom podle-
gajàcym ubezpieczeniu spo∏ecznemu przys∏ugujà za-
si∏ki niezale˝nie od prawa do wynagrodzenia, prokura-
torowi przys∏uguje Êwiadczenie pieni´˝ne w wysoko-
Êci zasi∏ku z ubezpieczenia spo∏ecznego.

Art. 51a.93) 1. Do prokuratorów stosuje si´ odpo-
wiednio, z zastrze˝eniem ust. 2, przepisy art. 94a
i art. 94b ustawy, o której mowa w art. 62a ust. 1. 

2. Jednorazowe odszkodowanie przyznaje lub od-
mawia przyznania oraz ustala jego wysokoÊç, w dro-
dze decyzji, a tak˝e Êwiadczenie to wyp∏aca:

1) w∏aÊciwy prokurator okr´gowy — z tytu∏u wypad-
ku przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora
prokuratury rejonowej i okr´gowej;

2) w∏aÊciwy prokurator apelacyjny — z tytu∏u wypadku
przy pracy lub choroby zawodowej prokuratora pro-
kuratury apelacyjnej oraz prokuratora okr´gowego;

3) Dyrektor G∏ównej Komisji — z tytu∏u wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej prokuratora Insty-
tutu Pami´ci Narodowej — Komisji Âcigania
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu;

3a)94) Dyrektor Biura Lustracyjnego — z tytu∏u wy-
padku przy pracy lub choroby zawodowej proku-
ratora Biura Lustracyjnego i prokuratora oddzia∏o-
wego biura lustracyjnego;

4)95) Prokurator Generalny — z tytu∏u wypadku przy
pracy lub choroby zawodowej prokuratora apelacyj-
nego, prokuratora Prokuratury Krajowej, Prokurato-
ra Krajowego, Dyrektora G∏ównej Komisji, Dyrekto-
ra Biura Lustracyjnego, prokuratora delegowanego
do wykonywania czynnoÊci w Ministerstwie Spra-
wiedliwoÊci oraz Naczelnego Prokuratora Wojsko-
wego, w sytuacji gdy wymieniony nie jest upraw-
niony do odpowiednich Êwiadczeƒ odszkodowaw-
czych z tytu∏u pe∏nienia czynnej s∏u˝by wojskowej;

5)96) Naczelny Prokurator Wojskowy — z tytu∏u wy-
padku przy pracy lub choroby zawodowej proku-
ratora wojskowej jednostki organizacyjnej proku-
ratury, nieb´dàcego oficerem.

Art. 51b.97) 1. Prokurator prze∏o˝ony oraz na jego
wniosek Zak∏ad Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych sà upraw-
nieni do kontrolowania prawid∏owoÊci wykorzystywa-
nia przez prokuratora zwolnienia lekarskiego od pracy
z powodu choroby zgodnie z jego celem.

2. Na wniosek prokuratora prze∏o˝onego Zak∏ad
Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych jest uprawniony do kontro-
lowania prawid∏owoÊci i zasadnoÊci udzielenia proku-
ratorom zwolnienia lekarskiego od pracy z powodu
choroby.

3. Prokurator wykonujàcy w okresie orzeczonej
niezdolnoÊci do pracy prac´ zarobkowà, w tym w spo-
sób okreÊlony w art. 49 ust. 1 i 2 lub wykorzystujàcy
zwolnienie lekarskie od pracy z powodu choroby nie-
zgodnie z jego celem traci prawo do wynagrodzenia
za ca∏y okres tego zwolnienia.

4. Prokurator traci prawo do wynagrodzenia w ra-
zie odmowy poddania si´ badaniom kontrolnym lub
w razie niedostarczenia dokumentacji medycznej leka-
rzowi orzecznikowi Zak∏adu Ubezpieczeƒ Spo∏ecznych
od dnia nast´pujàcego po up∏ywie wyznaczonego ter-
minu badania lub po up∏ywie wyznaczonego terminu
dostarczenia dokumentacji medycznej. Utrat´ wyna-
grodzenia stwierdza prokurator prze∏o˝ony.

5. Koszty post´powaƒ kontrolnych pokrywa Skarb
Paƒstwa ze Êrodków pozostajàcych w dyspozycji Mini-
stra SprawiedliwoÊci.

6. W zakresie dotyczàcym kontrolowania prawid∏o-
woÊci wykorzystania zwolnienia lekarskiego, kontrolo-
wania prawid∏owoÊci zwolnienia lekarskiego, zasad
utraty prawa do wynagrodzenia, o których mowa
w ust. 1, 2 i 4 stosuje si´ odpowiednio przepisy
o Êwiadczeniach pieni´˝nych z ubezpieczenia spo∏ecz-
nego w razie choroby i macierzyƒstwa.

Art. 52. 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.

2.98) Do okresu pracy, od którego zale˝y wymiar
urlopu dodatkowego, wlicza si´ wszystkie okresy za-
trudnienia w prokuraturze lub sàdzie na stanowi-
skach: prokuratorów i s´dziów, asesorów, w Prokura-
torii Generalnej Skarbu Paƒstwa na stanowisku radcy
Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa, a tak˝e okre-
sy wykonywania zawodu adwokata, radcy prawnego
lub zajmowania samodzielnego stanowiska w orga-
nach w∏adzy publicznej, z którym zwiàzana by∏a prak-
tyka prawnicza, oraz inne okresy pracy, je˝eli z tytu∏u
tego zatrudnienia przys∏ugiwa∏ zwi´kszony wymiar
urlopu.

3. Prokuratorowi przys∏uguje gratyfikacja jubile-
uszowa w wysokoÊci:
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1) po dwudziestu latach pracy — 100 % wynagrodze-
nia miesi´cznego;

2) po dwudziestu pi´ciu latach pracy — 150 % wyna-
grodzenia miesi´cznego;

3) po trzydziestu latach pracy — 200 % wynagrodze-
nia miesi´cznego;

4) po trzydziestu pi´ciu latach pracy — 250 % wyna-
grodzenia miesi´cznego;

5) po czterdziestu latach pracy — 350 % wynagro-
dzenia miesi´cznego;

6) po czterdziestu pi´ciu latach pracy — 400 % wyna-
grodzenia miesi´cznego.

4. Do okresu pracy uprawniajàcego do gratyfikacji
jubileuszowej wlicza si´ wszystkie poprzednie zakoƒ-
czone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, je˝eli
z mocy odr´bnych przepisów podlegajà one wliczeniu
do okresu pracy, od którego zale˝à uprawnienia pra-
cownicze.

5. Do obliczania i wyp∏acania gratyfikacji jubile-
uszowej stosuje si´ odpowiednio przepisy dotyczàce
nagród jubileuszowych, o których mowa w przepisach
o pracownikach urz´dów paƒstwowych.

Art. 53. 1. Prokuratorowi mo˝na udzieliç p∏atnego
urlopu dla poratowania zdrowia.

2. Urlop dla poratowania zdrowia nie mo˝e prze-
kraczaç szeÊciu miesi´cy i nie mo˝e byç udzielony, je-
˝eli prokurator nie wykonywa∏ czynnoÊci przez okres
roku z powodu choroby.

3.99) Urlopu dla poratowania zdrowia udziela Pro-
kurator Generalny, a prokuratorowi wojskowej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury — Naczelny Proku-
rator Wojskowy.

Art. 54.100) 1. Prokurator nie mo˝e byç pociàgni´ty
do odpowiedzialnoÊci karnej bez zezwolenia sàdu dys-
cyplinarnego ani zatrzymany bez zgody prze∏o˝onego
dyscyplinarnego. Nie dotyczy to zatrzymania na gorà-
cym uczynku pope∏nienia przest´pstwa. Do wydania
zezwolenia na pociàgni´cie prokuratora do odpowie-
dzialnoÊci karnej wolno przedsi´wziàç tylko czynnoÊci
niecierpiàce zw∏oki, zawiadamiajàc o tym niezw∏ocz-
nie prokuratora prze∏o˝onego.

2. Do czasu rozstrzygni´cia wniosku o zezwolenie
na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci kar-
nej sàd dyscyplinarny mo˝e poleciç niezw∏oczne zwol-
nienie prokuratora zatrzymanego na goràcym uczynku.

3. Wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie prokura-
tora do odpowiedzialnoÊci karnej, je˝eli nie pochodzi
od prokuratora, powinien byç sporzàdzony i podpisa-
ny przez adwokata albo radc´ prawnego b´dàcego
pe∏nomocnikiem.

4. Je˝eli wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie
prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej nie odpo-
wiada warunkom formalnym pisma procesowego
okreÊlonym w Kodeksie post´powania karnego, prze-
wodniczàcy sàdu dyscyplinarnego odmawia jego
przyj´cia. Na zarzàdzenie o odmowie przyj´cia wnio-
sku przys∏uguje za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego
w terminie siedmiu dni od daty jego dor´czenia.

5. Uchwa∏´ zezwalajàcà na pociàgni´cie prokurato-
ra do odpowiedzialnoÊci karnej wydaje si´, je˝eli zacho-
dzi dostatecznie uzasadnione podejrzenie pope∏nienia
przez niego przest´pstwa. Sàd dyscyplinarny rozpozna-
je wniosek na posiedzeniu, w terminie czternastu dni
od daty jego otrzymania, z zastrze˝eniem ust. 6.

6. Je˝eli prokurator zosta∏ zatrzymany, a sk∏adajàc
wniosek o zezwolenie na pociàgni´cie go do odpowie-
dzialnoÊci karnej za pope∏nienie zbrodni lub wyst´pku
umyÊlnego, zagro˝onego karà pozbawienia wolnoÊci,
której górna granica wynosi co najmniej 8 lat, prokurator
wnosi jednoczeÊnie o zezwolenie na tymczasowe aresz-
towanie prokuratora, sàd dyscyplinarny rozpoznaje ten
wniosek w terminie 24 godzin od chwili jego wp∏yni´cia.
Na posiedzenie sàdu dyscyplinarnego prokuratora do-
prowadza organ, który dokona∏ jego zatrzymania.

7. Sàd dyscyplinarny orzeka wy∏àcznie na podsta-
wie treÊci wniosku i dowodów za∏àczonych przez
wnioskodawc´. Sàd dyscyplinarny mo˝e wezwaç pro-
kuratora, którego wniosek dotyczy, do z∏o˝enia pisem-
nego oÊwiadczenia lub do osobistego stawiennictwa
celem odebrania od niego ustnego oÊwiadczenia.

8. Je˝eli prokurator sk∏adajàc wniosek o zezwolenie
na pociàgni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci kar-
nej wnosi jednoczeÊnie o zezwolenie na jego tymcza-
sowe aresztowanie, uchwa∏a zezwalajàca na pociàg-
ni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej obej-
muje równie˝ zezwolenie na zatrzymanie prokuratora
i zastosowanie tymczasowego aresztowania, chyba ˝e
sàd dyscyplinarny postanowi inaczej.

9. Prokurator, którego dotyczy post´powanie, ma
prawo wglàdu do dokumentów, które zosta∏y za∏àczo-
ne do wniosku, chyba ˝e prokurator, kierujàc wniosek
do sàdu dyscyplinarnego zastrzeg∏, ˝e dokumenty te
lub ich cz´Êç nie mogà byç udost´pnione z uwagi na
dobro post´powania przygotowawczego.

10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, prze-
wodniczàcy sàdu dyscyplinarnego odmawia prokura-
torowi wglàdu do dokumentów w zakresie z∏o˝onego
zastrze˝enia przez prokuratora kierujàcego wniosek.

11. Sàd dyscyplinarny podejmuje uchwa∏´ wi´k-
szoÊcià g∏osów. Uchwa∏a zawiera rozstrzygni´cie
w przedmiocie zezwolenia na pociàgni´cie prokurato-
ra do odpowiedzialnoÊci karnej wraz z uzasadnieniem.

12. Uchwa∏´ dor´cza si´ niezw∏ocznie wnioskodaw-
cy, prokuratorowi, którego wniosek dotyczy i rzeczniko-
wi dyscyplinarnemu.

13. Za wykroczenie prokurator odpowiada tylko
dyscyplinarnie.
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Art. 54a.101) 1. W razie wszcz´cia post´powania
w sprawie o zbrodni´ lub wyst´pek umyÊlny, zagro˝o-
ny karà pozbawienia wolnoÊci, której górna granica
wynosi co najmniej osiem lat, wniosek o zezwolenie
na zatrzymanie prokuratora sàd dyscyplinarny rozpo-
znaje w terminie 24 godzin od chwili jego wp∏yni´cia
do sàdu dyscyplinarnego.

2. W posiedzeniu sàdu dyscyplinarnego uczestni-
czy wy∏àcznie prokurator sk∏adajàcy wniosek oraz
rzecznik dyscyplinarny.

3. Uchwa∏a zawiera rozstrzygni´cie w przedmiocie
zezwolenia na zatrzymanie prokuratora wraz z uzasad-
nieniem.

4. Sàd dyscyplinarny dor´cza uchwa∏´ w przed-
miocie zezwolenia na zatrzymanie prokuratora proku-
ratorowi sk∏adajàcemu wniosek i rzecznikowi dyscy-
plinarnemu.

5. Uchwa∏´ sàdu dyscyplinarnego zezwalajàcà na
zatrzymanie prokuratora dor´cza prokuratorowi, przy
zatrzymaniu, organ dokonujàcy zatrzymania.

Art. 54b.101) Do post´powania przed sàdem dyscy-
plinarnym o zezwolenie na tymczasowe aresztowanie
prokuratora, wobec którego zosta∏a wydana uchwa∏a
zezwalajàca na pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci
karnej, stosuje si´ odpowiednio przepisy art. 54 ust. 6
i art. 54a.

Art. 54c.101) 1. W terminie 7 dni od dor´czenia
uchwa∏y odmawiajàcej zezwolenia na zatrzymanie pro-
kuratora, zastosowanie wobec niego tymczasowego
aresztowania albo pociàgni´cie prokuratora do odpo-
wiedzialnoÊci karnej, wnioskodawcy oraz rzecznikowi
dyscyplinarnemu przys∏uguje za˝alenie do Odwo∏aw-
czego Sàdu Dyscyplinarnego. W tym samym terminie
prokuratorowi przys∏uguje za˝alenie na uchwa∏´ ze-
zwalajàcà na zatrzymanie, zastosowanie tymczasowe-
go aresztowania albo pociàgni´cie go do odpowiedzial-
noÊci karnej. W sprawach, o których mowa w art. 54
ust. 6 i 54a ust. 1, wniesienie za˝alenia nie wstrzymuje
wykonania zaskar˝onej uchwa∏y. Poza tym do post´po-
wania przed sàdem dyscyplinarnym w sprawach o ze-
zwolenie na zatrzymanie prokuratora, zastosowanie
wobec niego tymczasowego aresztowania albo pocià-
gni´cie prokuratora do odpowiedzialnoÊci karnej stosu-
je si´ przepisy o post´powaniu dyscyplinarnym.

2. Przewodniczàcy Odwo∏awczego Sàdu Dyscypli-
narnego przesy∏a odpisy odwo∏aƒ pozosta∏ym pod-
miotom uczestniczàcym w post´powaniu, którym
przys∏uguje prawo do pisemnego ustosunkowania si´
do odwo∏ania w terminie 7 dni od daty ich dor´czenia.

3. Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny orzeka na po-
siedzeniu bez udzia∏u wnioskodawcy, prokuratora,
którego wniosek dotyczy oraz rzecznika dyscyplinar-
nego, o ile przewodniczàcy sk∏adu nie zarzàdzi inaczej.

Art. 55. Post´powanie przygotowawcze przeciwko
prokuratorowi wszczyna i prowadzi wy∏àcznie proku-
rator.

Art. 56. 1. Prokurator powinien mieszkaç w miej-
scowoÊci b´dàcej siedzibà jednostki organizacyjnej
prokuratury, w której pe∏ni s∏u˝b´. 

2. Prze∏o˝ony prokurator, w uzasadnionych przy-
padkach, mo˝e wyraziç zgod´ na zamieszkanie proku-
ratora w innej miejscowoÊci.

3. W razie uzyskania zgody, o której mowa
w ust. 2, prokuratorowi przys∏uguje zwrot kosztów
przejazdu z miejsca zamieszkania do jednostki organi-
zacyjnej prokuratury, ustalonych na zasadach obowià-
zujàcych przy ustalaniu wysokoÊci nale˝noÊci przys∏u-
gujàcych 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. (uchylony).102)

Art. 58. 1. Prokuratorowi, a tak˝e prokuratorowi
w stanie spoczynku, mo˝e byç przyznana, jako po˝ycz-
ka, 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 fundu-
szu p∏ac przeznaczonego dla prokuratorów.

3. Minister SprawiedliwoÊci, w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw finansów publicz-
nych, okreÊli, w drodze rozporzàdzenia, sposób plano-
wania i wykorzystywania Êrodków na zaspokojenie
potrzeb mieszkaniowych prokuratorów oraz warunki
przyznawania pomocy, o której mowa w ust. 1,
z uwzgl´dnieniem zaanga˝owania Êrodków w∏asnych
prokuratora, udzia∏u kolegiów prokuratur w przyzna-
waniu pomocy oraz zasady racjonalnoÊci gospodaro-
wania Êrodkami, przy przyj´ciu zasady, ˝e w razie wy-
gaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego prokuratora w spo-
sób, o którym mowa w art. 16, po˝yczka podlega
zwrotowi wraz z oprocentowaniem w wysokoÊci obo-
wiàzujàcej przy powszechnie dost´pnych kredytach
bankowych.

4.103) Przepisów ust. 1—3 nie stosuje si´ do proku-
ratorów wojskowych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury, nieb´dàcych oficerami.

Art. 59. 1. Prokuratorom, którzy wykazujà w pracy
inicjatyw´, wzorowo i sumiennie wype∏niajà obowiàz-
ki oraz szczególnie przyczyniajà si´ do wykonywania
zadaƒ s∏u˝bowych, mogà byç przyznawane nagrody
i wyró˝nienia.
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———————
101) Dodany przez art. 2 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6.

———————
102) Przez art. 51 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie loka-

li mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U.
Nr 105, poz. 509), która wesz∏a w ˝ycie z dniem 12 listo-
pada 1994 r.

103) Dodany przez art. 1 pkt 10 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.



2.104) 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 po-
wo∏aniu na wy˝sze stanowisko s∏u˝bowe albo przepi-
sy szczególne.

3.105) Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje si´ do proku-
ratorów wojskowych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury, nieb´dàcych oficerami.

Art. 60. (uchylony).106)

Art. 61. (uchylony).107)

Art. 62. 1.108) Wynagrodzenie zasadnicze prokura-
torów równorz´dnych powszechnych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury jest równe i stanowi, odpo-
wiednio do rangi stanowiska prokuratora, wielokrot-
noÊç kwoty bazowej, której wysokoÊç ustalonà we-
d∏ug odr´bnych zasad okreÊla ustawa bud˝etowa; wy-
sokoÊç wynagrodzenia prokuratorów równorz´dnych
jednostek organizacyjnych ró˝nicuje sta˝ pracy i pe∏-
nione funkcje. Wynagrodzenie zasadnicze prokurato-
rów jest równe wynagrodzeniu zasadniczemu s´dziów
w takich samych jednostkach organizacyjnych sàdów
powszechnych. Wynagrodzenie zasadnicze prokurato-
rów Prokuratury Krajowej jest równe wynagrodzeniu
zasadniczemu s´dziów Sàdu Najwy˝szego.

1a.108) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora na
danym stanowisku ustala si´ w stawce podstawowej,
w stawce pierwszej awansowej albo w stawce dru-
giej awansowej. Pierwsza stawka awansowa stanowi
107 % stawki podstawowej, a druga stawka awanso-
wa — 115 % stawki podstawowej dla danego stano-
wiska prokuratorskiego.

1b.109) Wynagrodzenie zasadnicze w stawce pod-
stawowej nie mo˝e byç ni˝sze ni˝ wynagrodzenie za-
sadnicze w stawce awansowej drugiej dla bezpoÊred-
nio ni˝szego stanowiska prokuratorskiego.

1b.110) Wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawo-
wej wynosi co najmniej 120 % wynagrodzenia zasadnicze-
go w stawce podstawowej dla bezpoÊrednio ni˝szego sta-
nowiska prokuratorskiego.

1c.111) Prokurator, obejmujàc stanowisko, otrzy-
muje wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawo-
wej. Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora podwy˝-
sza si´ do wysokoÊci stawki pierwszej awansowej po
siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokura-
torskim lub na innym, odpowiednio równorz´dnym,
stanowisku prokuratorskim lub s´dziowskim. Okres
ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w razie ukarania pro-
kuratora w tym czasie, a tak˝e w okresie zajmowania
stanowiska s´dziego, karà dyscyplinarnà lub dwukrot-
nego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa w art. 8
ust. 7, je˝eli uchybienie by∏o zawinione.

1c.110) Prokurator, obejmujàc stanowisko, otrzymuje
wynagrodzenie zasadnicze w stawce podstawowej. Wyna-
grodzenie zasadnicze prokuratora podwy˝sza si´ do wyso-
koÊci stawki pierwszej awansowej po pi´ciu latach pracy na
danym stanowisku prokuratorskim lub na innym, odpo-
wiednio równorz´dnym, stanowisku prokuratorskim lub
s´dziowskim. Okres ten ulega wyd∏u˝eniu o trzy lata w ra-
zie ukarania prokuratora w tym czasie, a tak˝e w okresie
zajmowania stanowiska s´dziego, karà dyscyplinarnà lub
dwukrotnego wytkni´cia uchybienia, o którym mowa
w art. 8 ust. 7, je˝eli uchybienie by∏o zawinione.

1d.111) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ule-
ga podwy˝szeniu do stawki drugiej awansowej po
siedmiu latach pracy na danym stanowisku prokura-
torskim lub na innym, odpowiednio równorz´dnym,
stanowisku prokuratorskim lub s´dziowskim, od uzy-
skania przez prokuratora stawki pierwszej awansowej.
Przepis ust. 1c zdanie trzecie stosuje si´ odpowiednio.

1d.110) Wynagrodzenie zasadnicze prokuratora ulega
podwy˝szeniu do stawki drugiej awansowej po pi´ciu la-
tach pracy na danym stanowisku prokuratorskim lub na in-
nym, odpowiednio równorz´dnym, stanowisku prokurator-
skim lub s´dziowskim, od uzyskania przez prokuratora
stawki pierwszej awansowej. Przepis ust. 1c zdanie trzecie
stosuje si´ odpowiednio.

1e. Do czasu pracy na stanowisku prokuratora do-
licza si´ czas pozostawania przez prokuratora poza za-
wodem prokuratorskim, je˝eli spowodowane to by∏o
represjami za politycznà postaw´ prokuratora, o ile
powrót do zawodu nastàpi∏ nie póêniej ni˝ do 31 grud-
nia 1990 r.

1f. W zwiàzku z pe∏nionà funkcjà prokuratorowi
przys∏uguje dodatek funkcyjny, stanowiàcy procent
kwoty bazowej, o której mowa w ust. 1 zdanie pierwsze.

1g. Prokuratorowi przys∏uguje dodatek za d∏ugo-
letnià 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 wyna-
grodzenia zasadniczego.
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———————
104) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 11 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6. 
105) Dodany przez art. 1 pkt 11 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.
106) Przez art. 3 pkt 3 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 37. 
107) Przez art. 1 pkt 11 ustawy z dnia 12 maja 2000 r. o zmia-

nie ustawy o prokuraturze, ustawy o dyscyplinie
wojskowej oraz ustawy o Instytucie Pami´ci Narodowej
— Komisji Âcigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu (Dz. U. Nr 48, poz. 553), która wesz∏a w ˝ycie
z dniem 29 czerwca 2000 r.

108) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 2 ustawy z dnia
23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustro-
ju sàdów powszechnych oraz niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 213, poz. 1802), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
31 grudnia 2002 r.

109) W tym brzmieniu obowiàzuje do wejÊcia w ˝ycie zmiany,
o której mowa w odnoÊniku 110. 

110) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 12 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 6; wejdzie w ˝ycie z dniem 1 lip-
ca 2008 r.

———————
111) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 10 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9; wszed∏ w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2004 r.; w tym brzmieniu obowiàzuje do wej-
Êcia w ˝ycie zmiany, o której mowa w odnoÊniku 110.



1h. Od wynagrodzenia prokuratorów nie odprowa-
dza si´ sk∏adek na ubezpieczenie spo∏eczne.

1i. W razie wygaÊni´cia stosunku s∏u˝bowego pro-
kuratora w sposób, o którym mowa w art. 16, od wy-
p∏aconego prokuratorowi w okresie s∏u˝by wynagro-
dzenia, od którego nie odprowadzono sk∏adki na ubez-
pieczenie spo∏eczne, przekazuje si´ do Zak∏adu Ubez-
pieczeƒ Spo∏ecznych sk∏adk´ przewidzianà za ten
okres w przepisach o ubezpieczeniu spo∏ecznym.

1j. 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 prognozo-
wanego przeci´tnego wynagrodzenia, okreÊlane-
go corocznie w ustawie bud˝etowej, które stano-
wi∏o podstaw´ do ustalania Êrodków i limitów na
wynagrodzenia s´dziów;

2) za okres od 1 stycznia 1999 r. — wskaênikiem wa-
loryzacji sk∏adek okreÊlonym na podstawie przepi-
sów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpie-
czeƒ Spo∏ecznych.

1k. Przy obliczaniu kwoty nale˝nych sk∏adek, walo-
ryzowanych na podstawie ust. 1j pkt 2, stosuje si´ od-
powiednio art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 13 paêdziernika
1998 r. o systemie ubezpieczeƒ spo∏ecznych (Dz. U.
z 2007 r. Nr 11, poz. 74, z póên. zm.112)).

1l. Przepisów ust. 1a—1d nie stosuje si´ do proku-
ratorów Prokuratury Krajowej.

2. Rada Ministrów okreÊla, w drodze rozporzà-
dzenia, stawki podstawowe wynagrodzenia zasadni-
czego prokuratorów oraz stawki dodatku funkcyjne-
go przys∏ugujàcego prokuratorom, majàc na wzgl´-
dzie w szczególnoÊci zasady okreÊlone w ust. 1—1b
i 1f.

3.113) Przepisy ust. 1—2 stosuje si´ do prokurato-
rów wojskowych jednostek organizacyjnych prokura-
tury, nieb´dàcych oficerami.

Art. 62a. 1. Do prokuratorów stosuje si´ odpowied-
nio, 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 sà-
dów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070, z póên.
zm.114)). Przewidziane w tej ustawie uprawnienia Kra-

jowej Rady Sàdownictwa i Ministra SprawiedliwoÊci
przys∏ugujà w stosunku do prokuratorów Prokuratoro-
wi Generalnemu, a uprawnienia kolegiów i prezesów
w∏aÊciwych sàdów — w∏aÊciwym prokuratorom prze-
∏o˝onym.

2.115) Prokurator mo˝e dalej zajmowaç stanowisko
je˝eli Prokurator Generalny na wniosek prokuratora,
po przedstawieniu zaÊwiadczenia stwierdzajàcego, ˝e
jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia, do pe∏nienia
obowiàzków prokuratora, oraz po zasi´gni´ciu opinii
w∏aÊciwego prokuratora prze∏o˝onego, wyrazi proku-
ratorowi zgod´ na dalsze zajmowanie stanowiska.

3.115) Wniosek i zaÊwiadczenie, o których mowa
w ust. 2, sk∏ada si´ Prokuratorowi Generalnemu naj-
póêniej na szeÊç miesi´cy przed ukoƒczeniem 65 roku
˝ycia. W razie niezakoƒczenia post´powania zwiàzane-
go z rozpoznaniem wniosku, prokurator pozostaje
w s∏u˝bie do czasu zakoƒczenia post´powania, w tym
post´powania przed Sàdem Najwy˝szym.

3a.116) Od decyzji Prokuratora Generalnego w spra-
wie, o której mowa w ust. 2, przys∏uguje odwo∏anie do
Sàdu Najwy˝szego.

4.117) Prokurator wojskowej jednostki organizacyj-
nej prokuratury, b´dàcy oficerem, przechodzi w stan
spoczynku z dniem ukoƒczenia szeÊçdziesiàtego roku
˝ycia, chyba ˝e:

1) nie póêniej ni˝ na szeÊç miesi´cy przed ukoƒcze-
niem szeÊçdziesiàtego roku ˝ycia oÊwiadczy Pro-
kuratorowi Generalnemu wol´ dalszego zajmowa-
nia stanowiska po zwolnieniu z zawodowej s∏u˝by
wojskowej i przedstawi zaÊwiadczenie stwierdza-
jàce, ˝e jest zdolny, ze wzgl´du na stan zdrowia,
do pe∏nienia obowiàzków prokuratora, wydane na
zasadach okreÊlonych dla kandydata na stanowi-
sko prokuratorskie lub

2) zosta∏ powo∏any na stanowisko prokuratora po-
wszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury.

4a.118) Prokurator wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury, nieb´dàcy oficerem, przechodzi
w stan spoczynku z dniem ukoƒczenia szeÊçdziesiàte-
go piàtego roku ˝ycia.

5. W razie zbiegu prawa do uposa˝enia w stanie
spoczynku z prawem do emerytury lub renty wojsko-
wej, wyp∏aca si´ osobie uprawnionej wy∏àcznie Êwiad-
czenie wy˝sze albo przez nià wybrane.
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———————
112) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 21,
poz. 125, Nr 112, poz. 769, Nr 115, poz. 791, 792 i 793
i Nr 176, poz. 1243.

113) Dodany przez art. 1 pkt 12 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.

114) 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, z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 131, poz. 1102, Nr 167,
poz. 1398, Nr 169, poz. 1410, 1413 i 1417, Nr 178,
poz. 1479 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1044
i Nr 218, poz. 1592 oraz z 2007 r. Nr 25, poz. 162, Nr 64,
poz. 433, Nr 73, poz. 484, Nr 99, poz. 664, Nr 112,
poz. 766, Nr 136, poz. 959, Nr 138, poz. 976, Nr 204,
poz. 1482 i Nr 230, poz. 1698.

———————
115) W brzmieniu ustalonym przez art. 3 pkt 1 ustawy z dnia

16 marca 2007 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie
Sàdownictwa oraz o zmianie niektórych innych ustaw
(Dz. U. Nr 73, poz. 484), która wesz∏a w ˝ycie z dniem
10 maja 2007 r.

116) Dodany przez art. 3 pkt 2 ustawy, o której mowa w odnoÊ-
niku 115.

117) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 13 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

118) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.



6.119) Prokuratora wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury, b´dàcego oficerem, którego stosu-
nek s∏u˝bowy zosta∏ rozwiàzany z mocy prawa z po-
wodu 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 dokonanego
przez organ wojskowy, je˝eli wojskowa jednostka
organizacyjna prokuratury, w której pe∏ni∏ zawodo-
wà s∏u˝b´ wojskowà, podlega rozformowaniu lub
zmniejszy∏ si´ jej stan etatowy, a brak jest mo˝liwo-
Êci wyznaczenia go na inne stanowisko s∏u˝bowe

— na jego wniosek, z∏o˝ony przed up∏ywem szeÊciu
miesi´cy od dnia rozwiàzania stosunku s∏u˝bowego,
Prokurator Generalny powo∏uje na równorz´dne sta-
nowisko lub za jego zgodà na ni˝sze stanowisko pro-
kuratora powszechnej jednostki organizacyjnej pro-
kuratury, je˝eli nie ma innych przeszkód prawnych.

7.120) Prokurator wojskowej jednostki organizacyj-
nej prokuratury, nieb´dàcy oficerem, w razie rozfor-
mowania lub zmniejszenia stanu etatowego wojsko-
wej jednostki organizacyjnej prokuratury, w której pe∏-
ni s∏u˝b´, na swój wniosek jest powo∏ywany przez
Prokuratora Generalnego na równorz´dne stanowisko
lub za swojà zgodà na ni˝sze stanowisko prokuratora
powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratury, je-
˝eli nie ma innych przeszkód prawnych.

Art. 62b. Minister SprawiedliwoÊci w porozumie-
niu z ministrem w∏aÊciwym do spraw pracy okreÊli,
w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb
ustalania i wyp∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ ro-
dzinnych prokuratorom w stanie spoczynku i cz∏on-
kom 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 szczególno-
Êci koniecznoÊç zapewnienia osobom uprawnionym
ciàg∏oÊci êróde∏ utrzymania oraz udogodnieƒ w odbio-
rze uposa˝eƒ i uposa˝eƒ rodzinnych.

Art. 62c.121) 1. Uposa˝enie prokuratorów w stanie
spoczynku wojskowych jednostek organizacyjnych
prokuratury i uposa˝enie rodzinne cz∏onków ich ro-
dzin ustala Naczelny Prokurator Wojskowy, a wyp∏aca
wojskowy organ emerytalny.

2. Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze rozpo-
rzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb ustalania i wy-
p∏acania uposa˝eƒ oraz uposa˝eƒ rodzinnych, o któ-
rych mowa w ust. 1, majàc na wzgl´dzie w szczegól-
noÊci koniecznoÊç zapewnienia osobom uprawnio-

nym ciàg∏oÊci êróde∏ utrzymania oraz udogodnieƒ
w odbiorze uposa˝eƒ i uposa˝eƒ rodzinnych.

Art. 62d.122) W razie utraty uprawnieƒ do stanu
spoczynku i uposa˝enia w przypadkach, o których mo-
wa 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, a w odniesie-
niu do prokuratorów w stanie spoczynku wojskowych
jednostek organizacyjnych prokuratury przepisy usta-
wy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytal-
nym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz. U.
z 2004 r. Nr 8, poz. 66, z póên. zm.123)).

Art. 63. (wygas∏).124)

Art. 64.125) 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 wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury, b´dàcych oficerami. W razie
zbiegu 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.

Art. 65. 1. W razie powo∏ania prokuratora do nieza-
wodowej 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 pra-
wo 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 stosun-
kiem 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 przepi-
sy 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 prokuratu-
ry lub wojskowych organach obs∏ugi prawnej.

4.126) Przepis ust. 3 nie dotyczy przeszkolenia woj-
skowego w celu mianowania na pierwszy stopieƒ ofi-
cerski.
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———————
119) Dodany przez art. 2 pkt 11 lit. b ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 9; w brzmieniu ustalonym przez art. 1
pkt 13 lit. c ustawy, o której mowa w odnoÊniku 3.

120) Dodany przez art. 1 pkt 13 lit. d ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

121) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 1 ustawy z dnia
6 maja 2005 r. o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emery-
talnym ˝o∏nierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 130, poz. 1085), która
wesz∏a w ˝ycie z dniem 30 lipca 2005 r.

———————
122) Dodany przez art. 2 pkt 2 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 121.
123) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta∏y

og∏oszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 121, poz. 1264 i Nr 191,
poz. 1954, z 2005 r. Nr 10, poz. 65 i Nr 130, poz. 1085,
z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 82,
poz. 559. 

124) Z mocy art. 12 ustawy z dnia 16 paêdziernika 1992 r. —
Przepisy wprowadzajàce ustaw´ o orderach i odznacze-
niach, uchylajàce przepisy o tytu∏ach honorowych oraz
zmieniajàce niektóre ustawy (Dz. U. Nr 90, poz. 451), któ-
ra wesz∏a w ˝ycie z dniem 23 grudnia 1992 r. Zamiesz-
czony w obwieszczeniu. 

125) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 14 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

126) Dodany przez art. 1 pkt 15 ustawy, o której mowa w od-
noÊniku 3.



Art. 65a. 1. Prokurator mianowany, powo∏any lub
wybrany do pe∏nienia funkcji w organach paƒstwo-
wych, samorzàdu terytorialnego, s∏u˝by dyplomatycz-
nej, konsularnej lub w organach organizacji mi´dzyna-
rodowych oraz ponadnarodowych dzia∏ajàcych na pod-
stawie umów mi´dzynarodowych ratyfikowanych przez
Rzeczpospolità Polskà jest obowiàzany zrzec si´ swoje-
go stanowiska, chyba ˝e przechodzi w stan spoczynku.

2. Prokurator, który zrzek∏ si´ stanowiska z przy-
czyn okreÊlonych w ust. 1, mo˝e powróciç na poprzed-
nio zajmowane stanowisko prokuratora, je˝eli przerwa
w pe∏nieniu obowiàzków prokuratora nie przekracza
9 lat, chyba ˝e pe∏ni∏ funkcje s´dziowskie lub prokura-
torskie w mi´dzynarodowych lub ponadnarodowych
organach sàdowych.

3. 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 prokurator-
skich w danej powszechnej jednostce organizacyjnej
prokuratury, chyba ˝e nie spe∏nia on warunków wyma-
ganych do powo∏ania na stanowisko prokuratora.

4. W razie odmowy powo∏ania, o którym mowa
w ust. 3, zainteresowanemu s∏u˝y skarga do Sàdu Naj-
wy˝szego.

5.127) Przepisy ust. 1—4 stosuje si´ odpowiednio
do prokuratorów wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury.

OdpowiedzialnoÊç dyscyplinarna

Art. 66. 1. Prokurator odpowiada dyscyplinarnie za
przewinienia s∏u˝bowe, w tym za oczywistà i ra˝àcà
obraz´ przepisów prawa i uchybienia godnoÊci urz´du
prokuratorskiego.

1a.128) Prokurator odpowiada dyscyplinarnie tak˝e
za swoje post´powanie przed obj´ciem stanowiska,
je˝eli uchybi∏ godnoÊci piastowanego wówczas urz´-
du paƒstwowego lub okaza∏ si´ niegodnym urz´du
prokuratorskiego.

2. Za nadu˝ycie wolnoÊci s∏owa przy wykonywa-
niu obowiàzków s∏u˝bowych, stanowiàce Êciganà
z oskar˝enia prywatnego zniewag´ strony, jej pe∏no-
mocnika 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;

4) przeniesienie na inne miejsce s∏u˝bowe;

5) wydalenie ze s∏u˝by prokuratorskiej.

2. Wymierzenie kary okreÊlonej w ust. 1 pkt 2—4
pociàga za sobà pozbawienie mo˝liwoÊci awansowa-
nia przez okres trzech lat oraz niemo˝noÊç udzia∏u
w tym okresie w kolegium prokuratury okr´gowej,
w kolegium prokuratury apelacyjnej i w zgromadzeniu
prokuratorów, w Radzie Prokuratorów i w sàdzie dys-
cyplinarnym oraz uzyskania utraconego stanowiska.

Art. 68. 1. Po up∏ywie trzech lat od chwili czynu nie
mo˝na wszczàç post´powania dyscyplinarnego, a w ra-
zie wszcz´cia ulega ono umorzeniu.

2. Je˝eli jednak czyn zawiera znamiona przest´p-
stwa, przedawnienie dyscyplinarne nie mo˝e nastàpiç
wczeÊniej ni˝ przedawnienie przewidziane w przepi-
sach Kodeksu karnego.

3.129) W razie wszcz´cia post´powania dyscypli-
narnego przed up∏ywem terminu, o którym mowa
w ust. 1, przedawnienie nast´puje z up∏ywem pi´ciu
lat od chwili pope∏nienia czynu.

Art. 69. Prze∏o˝onym dyscyplinarnym jest w sto-
sunku do prokuratorów powszechnych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury Prokurator Generalny oraz
prokurator apelacyjny w stosunku do prokuratorów
prokuratury apelacyjnej, prokuratorów prokuratur
okr´gowych i prokuratur rejonowych na obszarze
dzia∏ania prokuratury apelacyjnej, a tak˝e prokurator
okr´gowy w stosunku do prokuratorów prokuratury
okr´gowej i prokuratorów prokuratur rejonowych na
obszarze dzia∏ania prokuratury okr´gowej. W stosun-
ku do prokuratorów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury prze∏o˝onym dyscyplinarnym jest
Naczelny Prokurator Wojskowy.

Art. 70. 1. W sprawach dyscyplinarnych orzekajà
sàdy dyscyplinarne:

1) dla prokuratorów powszechnych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury dzia∏ajàce przy Prokurato-
rze Generalnym:

a) w pierwszej instancji — Sàd Dyscyplinarny,

b) w drugiej instancji — Odwo∏awczy Sàd Dyscy-
plinarny;

2) dla prokuratorów wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury — Sàd Dyscyplinarny w Na-
czelnej Prokuraturze Wojskowej.

1a.130) Sàdy dyscyplinarne sà ponadto w∏aÊciwe
do orzekania w sprawach, o których mowa w art. 8
ust. 7a oraz w art. 54—54b.

2.131) Sàdy dyscyplinarne, o których mowa w ust. 1
pkt 1, ze swego grona wybierajà przewodniczàcych
i zast´pców przewodniczàcych sàdów dyscyplinar-
nych. Kadencja sàdu dyscyplinarnego trwa cztery lata.
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———————
127) Dodany przez art. 1 pkt 16 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 3.
128) Dodany przez art. 2 pkt 13 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6.

———————
129) Dodany przez art. 2 pkt 14 ustawy, o której mowa w od-

noÊniku 6. 
130) Dodany przez art. 2 pkt 13 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 9; w brzmieniu ustalonym przez art. 2
pkt 15 ustawy, o której mowa w odnoÊniku 6.

131) Zdanie pierwsze w brzmieniu ustalonym przez art. 2
pkt 13 lit. b ustawy, o której mowa w odnoÊniku 9.



3.132) Przewodniczàcego, zast´pc´ przewodniczàce-
go i czternastu cz∏onków Sàdu Dyscyplinarnego w Na-
czelnej 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 dyscyplinarnych sà w zakre-
sie orzekania niezawiÊli i podlegajà tylko ustawom.

Art. 71. 1. Prokurator mo˝e byç zawieszony
w czynnoÊciach, je˝eli z uwagi na charakter przewinie-
nia konieczne jest natychmiastowe odsuni´cie go od
wykonywania obowiàzków.

2. Prawo zawieszenia w czynnoÊciach przys∏uguje
prze∏o˝onym dyscyplinarnym. Na decyzj´ prze∏o˝one-
go 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.

2a.133) Zawieszenie prokuratora w czynnoÊciach,
w uzasadnionych wypadkach, mo˝e byç przed∏u˝one
w toku post´powania, o którym mowa w art. 77 ust. 1,
na wniosek prokuratora apelacyjnego przez sàd dys-
cyplinarny na dalsze trzy miesiàce. Na postanowienie
sàdu o przed∏u˝eniu okresu zawieszenia w czynno-
Êciach przys∏uguje za˝alenie do sàdu dyscyplinarnego
drugiej instancji na zasadach ogólnych.

3.134) Zawieszenie w czynnoÊciach ustaje z mocy
prawa, je˝eli w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia za-
wieszenia nie wszcz´to przeciwko prokuratorowi po-
st´powania dyscyplinarnego, a tak˝e, z zastrze˝eniem
ust. 5 i 6, z chwilà prawomocnego zakoƒczenia post´-
powania.

4. W toku post´powania dyscyplinarnego sàd dys-
cyplinarny mo˝e w ka˝dym czasie uchyliç zawieszenie
w czynnoÊciach.

5. Sàd dyscyplinarny drugiej instancji, wydajàc
orzeczenie dyscyplinarne, mo˝e orzec o utrzymaniu
w mocy zawieszenia w czynnoÊciach do dnia wniesie-
nia kasacji, o której mowa w art. 83 ust. 2, lub up∏ywu
terminu do jej wniesienia.

6. W wypadku wniesienia kasacji zawieszenie
w czynnoÊciach pozostaje w mocy do czasu jej rozpo-
znania, chyba ˝e Sàd Najwy˝szy uchyli je wczeÊniej.

7. Prze∏o˝ony dyscyplinarny mo˝e w ka˝dym cza-
sie uchyliç zawieszenie w czynnoÊciach, tak˝e w wy-
padkach, o których mowa w ust. 5 i 6.

Art. 71a. 1. W wypadku gdy prokurator zosta∏ za-
wieszony w czynnoÊciach, sàd dyscyplinarny, na
wniosek prze∏o˝onego dyscyplinarnego, mo˝e obni-
˝yç do 50 % wysokoÊç jego wynagrodzenia na czas
trwania tego zawieszenia.

2.135) Je˝eli post´powanie dyscyplinarne nie zosta-
∏o wszcz´te w ciàgu szeÊciu miesi´cy od dnia zawie-
szenia w czynnoÊciach albo zosta∏o umorzone lub za-
koƒczy∏o si´ uniewinnieniem, prokuratorowi wyp∏aca
si´ zatrzymane wynagrodzenie.

Art. 72. 1. Za przewinienia dyscyplinarne mniejszej
wagi, nieuzasadniajàce wszcz´cia post´powania dys-
cyplinarnego, prze∏o˝ony prokurator wymierza podle-
g∏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 dyscy-
plinarnemu z ˝àdaniem, o którym mowa w art. 77 ust. 1.

Art. 73. 1. Sàd Dyscyplinarny orzeka w sk∏adzie
trzech cz∏onków, a Odwo∏awczy Sàd Dyscyplinarny
w sk∏adzie pi´ciu cz∏onków.

2. Sàd Dyscyplinarny 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 in-
stancji nie mo˝e braç udzia∏u cz∏onek Sàdu Dyscypli-
narnego, który bra∏ udzia∏ w wydaniu zaskar˝onego
orzeczenia.

3.136) Sk∏ad orzekajàcy wyznacza przewodniczàcy
albo zast´pca przewodniczàcego sàdu dyscyplinarnego.

Art. 74. 1. Rzecznika dyscyplinarnego wyznacza
spoÊród prokuratorów Prokurator Generalny.

2. Rzecznik dyscyplinarny jest zwiàzany wskaza-
niami organu, który go wyznaczy∏.

Art. 75.137) Obwiniony mo˝e ustanowiç obroƒc´
tylko spoÊród prokuratorów lub adwokatów.

Art. 76. 1. Post´powanie dyscyplinarne toczy si´
z wy∏àczeniem jawnoÊci. Na rozprawie mogà byç obec-
ni prokuratorzy i asesorzy pe∏niàcy czynnoÊci prokura-
torskie.

2. Orzeczenie dyscyplinarne mo˝na podaç do wia-
domoÊci publicznej po jego uprawomocnieniu si´, na
podstawie uchwa∏y sàdu dyscyplinarnego.

3.138) Protokolantem mo˝e byç prokurator lub ase-
sor wyznaczony przez przewodniczàcego sàdu dyscy-
plinarnego.

Art. 77. 1. Rzecznik dyscyplinarny sk∏ada wniosek
o wszcz´cie post´powania dyscyplinarnego na ˝àda-
nie prze∏o˝onych dyscyplinarnych, po wst´pnym wy-
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———————
132) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 lit. c ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 9.
133) Dodany przez art. 2 pkt 16 lit. a ustawy, o której mowa

w odnoÊniku 6.
134) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 16 lit. b ustawy,

o której mowa w odnoÊniku 6.

———————
135) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 17 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 6.
136) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 14 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9.
137) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 15 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9.
138) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 3 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 56.



jaÊnieniu okolicznoÊci koniecznych do ustalenia zna-
mion przewinienia oraz z∏o˝eniu wyjaÊnieƒ przez ob-
winionego, chyba ˝e z∏o˝enie tych wyjaÊnieƒ nie jest
mo˝liwe.

1a.139) W celu ograniczenia kr´gu osób podejrza-
nych o pope∏nienie przewinienia zawierajàcego zna-
miona przest´pstwa ujawnienia informacji z post´po-
wania karnego stanowiàcych tajemnic´ paƒstwowà,
rzecznik dyscyplinarny, w trakcie wst´pnego wyjaÊnia-
nia okolicznoÊci, o których mowa w ust. 1, mo˝e pole-
ciç bieg∏emu zastosowanie wobec prokuratora majà-
cego dost´p do tych informacji, za jego zgodà, Êrod-
ków technicznych majàcych na celu kontrol´ nieÊwia-
domych reakcji organizmu tej osoby.

1b.139) W razie wyra˝enia zgody przez prokuratora,
do zastosowania Êrodków, o których mowa w ust. 1a,
wymagana jest zgoda Prokuratora Generalnego.

2. W toku post´powania przed sàdem dyscyplinar-
nym rzecznik dyscyplinarny pe∏ni funkcj´ oskar˝yciela
oraz wnosi i popiera Êrodki odwo∏awcze.

Art. 78. 1. Po otrzymaniu wniosku o wszcz´cie po-
st´powania dyscyplinarnego przewodniczàcy sàdu
dyscyplinarnego wyznacza termin rozprawy i zawia-
damia o nim rzecznika dyscyplinarnego, obwinionego
oraz obroƒc´, a w razie potrzeby wzywa Êwiadków
i bieg∏ych.

2. Post´powanie dyscyplinarne w pierwszej in-
stancji powinno byç zakoƒczone w terminie jednego
miesiàca od daty wp∏ywu wniosku.

3. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo rzeczni-
ka dyscyplinarnego, obwinionego lub jego obroƒcy
nie wstrzymuje rozpoznania sprawy.

Art. 79. Je˝eli w toku rozprawy ujawni si´ inne
przewinienie oprócz obj´tego wnioskiem o wszcz´cie
post´powania, sàd dyscyplinarny 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 dyscyplinarny wydaje zezwolenie,
o którym mowa w art. 54 ust. 1, co nie wstrzymuje bie-
gu post´powania dyscyplinarnego.

2. Po prawomocnym zakoƒczeniu post´powania
karnego przeciwko prokuratorowi sàd lub prokurator
przesy∏a akta sprawy w∏aÊciwemu sàdowi dyscypli-
narnemu.

Art. 82. 1. Uzasadnienie orzeczenia sàdu dyscypli-
narnego sporzàdza si´ na piÊmie w terminie siedmiu
dni od og∏oszenia orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem dor´cza si´
rzecznikowi dyscyplinarnemu i obwinionemu.

Art. 83. 1. Od orzeczenia sàdu dyscyplinarnego
wydanego w pierwszej instancji przys∏uguje odwo∏a-
nie obwinionemu i rzecznikowi dyscyplinarnemu. Od-
wo∏anie powinno byç rozpoznane w terminie 7 dni od
dnia jego wp∏ywu do Odwo∏awczego Sàdu Dyscypli-
narnego.

2. Od orzeczenia wydanego przez sàd dyscypli-
narny w drugiej instancji stronom i Prokuratorowi
Generalnemu przys∏uguje kasacja do Sàdu Najwy˝-
szego.

3. Kasacja mo˝e byç wniesiona z powodu ra˝àce-
go naruszenia prawa lub ra˝àcej niewspó∏miernoÊci
kary dyscyplinarnej.

4. Termin do wniesienia kasacji wynosi:

1) dla strony — 30 dni,

2) dla Prokuratora Generalnego — 3 miesiàce

— od daty dor´czenia orzeczenia z uzasadnieniem,
odpowiednio, stronie lub Prokuratorowi Generalne-
mu.

5. Strona wnosi kasacj´ za poÊrednictwem sàdu
dyscyplinarnego, który wyda∏ zaskar˝one orzeczenie.

6. Prokurator Generalny wnosi kasacj´ bezpoÊred-
nio do Sàdu Najwy˝szego.

Art. 83a.140) Sàd Najwy˝szy rozpoznaje kasacj´,
o której mowa w art. 83 ust. 2, na rozprawie, w sk∏a-
dzie trzech s´dziów.

Art. 84. Koszty post´powania dyscyplinarnego po-
nosi Skarb Paƒstwa.

Art. 85. 1. Przewodniczàcy sàdu dyscyplinarnego
przesy∏a niezw∏ocznie odpis prawomocnego orzecze-
nia wraz z uzasadnieniem Prokuratorowi Generalne-
mu w celu wykonania orzeczenia.

2.141) Orzeczenie dyscyplinarne, od którego stronie
s∏u˝y kasacja, podlega wykonaniu, jednak˝e Prokura-
tor Generalny mo˝e wstrzymaç jego wykonanie.

3. (uchylony).142)

4. (uchylony).142)

5. (uchylony).142)

Art. 86. 1. Odpis prawomocnego orzeczenia skazu-
jàcego na kar´ dyscyplinarnà do∏àcza si´ do akt oso-
bowych obwinionego.

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

3.143) Odpis prawomocnej decyzji o wymierzeniu
kary porzàdkowej upomnienia przewidzianej w art. 72
ust. 1, do∏àcza si´ do akt osobowych ukaranego.

4.143) Po up∏ywie roku od uprawomocnienia si´ de-
cyzji, o której mowa w ust. 3, prze∏o˝ony dyscyplinar-
ny, na wniosek ukaranego, zarzàdza usuni´cie odpisu
decyzji z akt osobowych, je˝eli w tym okresie nie wy-
mierzono ukaranemu innej kary porzàdkowej lub nie
wydano przeciwko niemu orzeczenia skazujàcego na
kar´ dyscyplinarnà.

Art. 87. (uchylony).144)

Art. 88. 1. Prokurator Generalny mo˝e wglàdaç
w czynnoÊci sàdów dyscyplinarnych, zwracaç uwag´
na stwierdzone uchybienia, ˝àdaç wyjaÊnieƒ oraz usu-
ni´cia skutków uchybienia; czynnoÊci te nie mogà
wkraczaç w dziedzin´, w której cz∏onkowie sàdów dys-
cyplinarnych sà niezawiÊli.

2. Uprawnienia, o których mowa w ust. 1, przys∏u-
gujà równie˝ Naczelnemu Prokuratorowi Wojskowe-
mu w odniesieniu do Sàdu Dyscyplinarnego w Na-
czelnej Prokuraturze Wojskowej.

Art. 89. W sprawach nieuregulowanych w niniej-
szej ustawie:

1) do post´powania dyscyplinarnego stosuje si´ od-
powiednio przepisy Kodeksu post´powania karne-
go;

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.

Rozdzia∏ 5

Aplikanci i asesorzy prokuratury

Art. 90.145) 1. Aplikacj´ sàdowo-prokuratorskà
przygotowujàcà kandydatów do zajmowania stanowi-
ska prokuratora, zwanych dalej „aplikantami”, prowa-
dzi si´ na zasadach okreÊlonych w przepisach ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury (Dz. U.
Nr 169, poz. 1410 i Nr 264, poz. 2204 oraz z 2007 r.
Nr 64, poz. 433).

2. Minister SprawiedliwoÊci sprawuje nadzór
merytoryczny nad aplikacjà, o której mowa w ust. 1.

3. Aplikacja prokuratorska w wojskowych jednost-
kach organizacyjnych prokuratury polega na przygo-
towaniu aplikanta wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, zwanego dalej „wojskowym aplikantem
prokuratorskim”, do nale˝ytego wykonywania obo-
wiàzków prokuratora wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury.

Art. 91.146) 1. Wojskowym aplikantem prokurator-
skim mo˝e byç tylko oficer pe∏niàcy zawodowà s∏u˝b´
wojskowà na podstawie kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by
terminowej, który:

1) posiada obywatelstwo polskie i pe∏nà zdolnoÊç do
czynnoÊci prawnych;

2) posiada nieposzlakowanà opini´;

3) nie by∏ karany za przest´pstwo lub przest´pstwo
skarbowe;

4) nie jest prowadzone przeciwko niemu post´powa-
nie o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia publicz-
nego lub przest´pstwo skarbowe;

5) ukoƒczy∏ studia prawnicze w Polsce i uzyska∏ tytu∏
magistra prawa lub zagraniczne uznane w Polsce;

6) zosta∏ umieszczony przez komisj´ konkursowà na
liÊcie kwalifikacyjnej, o której mowa w ust. 9.

2. Naczelny Prokurator Wojskowy zarzàdza, w za-
le˝noÊci od potrzeb kadrowych wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury, nabór na aplikacj´ i wy-
znacza limit miejsc na aplikacj´.

3. Nabór odbywa si´ w drodze:

1) konkursu sk∏adajàcego si´ z cz´Êci pisemnej i ust-
nej;

2) badania predyspozycji kandydata na aplikanta do
zajmowania stanowiska prokuratora wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury, które prze-
prowadza si´ w formie testu psychologicznego.

4. Nabór przeprowadza komisja konkursowa po-
wo∏ana przez Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

5. Cz´Êç pisemna konkursu sk∏ada si´ z:

1) testu wiedzy z poszczególnych dziedzin prawa
i nauk pokrewnych;

2) pracy pisemnej, b´dàcej opracowaniem wybrane-
go tematu dotyczàcego szczegó∏owych zagadnieƒ
z poszczególnych dziedzin prawa.

6. Warunkiem dopuszczenia kandydata do cz´Êci
ustnej konkursu jest uzyskanie z cz´Êci pisemnej kon-
kursu minimum punktów okreÊlonego przez Naczelne-
go Prokuratora Wojskowego.

7. Cz´Êç ustna konkursu obejmuje odpowiedzi na
pytania zawarte w wylosowanym przez kandydata ze-
stawie, dotyczàce wiedzy ogólnej oraz wiadomoÊci
z zakresu poszczególnych dziedzin prawa i nauk po-
krewnych.
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8. Tematy i test na cz´Êç pisemnà konkursu, pyta-
nia na cz´Êç ustnà konkursu oraz test psychologiczny
opracowuje zespó∏ konkursowy powo∏any przez Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego. 

9. Po przeprowadzeniu konkursu oraz badania pre-
dyspozycji komisja konkursowa sporzàdza list´ kandy-
datów na wojskowych aplikantów prokuratorskich,
zwanà dalej „listà kwalifikacyjnà”.

10. Warunkiem umieszczenia na liÊcie kwalifikacyj-
nej jest uzyskanie przez kandydata minimum punktów
ze wszystkich cz´Êci konkursu, okreÊlonego przez Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego, oraz potwierdze-
nie predyspozycji kandydata do zajmowania stanowi-
ska prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury. O kolejnoÊci miejsca na liÊcie kwalifika-
cyjnej decyduje suma uzyskanych punktów.

11. Naczelny Prokurator Wojskowy, po przeprowa-
dzeniu naboru, zasi´ga informacji z Krajowego Reje-
stru Karnego oraz zwraca si´ do w∏aÊciwego komen-
danta wojewódzkiego Policji o nades∏anie informacji
o ka˝dej osobie umieszczonej na liÊcie kwalifikacyjnej,
na zasadach i w trybie dotyczàcym kandydatów na
aplikantów sàdowo-prokuratorskich.

12. Po uzyskaniu informacji, o których mowa
w ust. 11, Naczelny Prokurator Wojskowy przekazuje
je wraz z listà kwalifikacyjnà Ministrowi Sprawiedliwo-
Êci.

Art. 91a.147) 1. Przed przystàpieniem do naboru
kandydat na wojskowego aplikanta prokuratorskiego
uiszcza op∏at´ za udzia∏ w naborze. Op∏ata stanowi do-
chód bud˝etu paƒstwa. 

2. WysokoÊç op∏aty za udzia∏ w naborze jest równa
op∏acie za udzia∏ w naborze na aplikacj´ sàdowo-pro-
kuratorskà.

Art. 91b.147) 1. Naczelny Prokurator Wojskowy, po
uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 91 ust. 11,
wydaje decyzj´ w sprawie przyj´cia na aplikacj´.

2. Od decyzji, o której mowa w ust. 1, przys∏uguje
odwo∏anie do Ministra SprawiedliwoÊci, w terminie
7 dni od dnia jej dor´czenia.

3. Rozpoznanie odwo∏ania nast´puje w terminie
nie d∏u˝szym ni˝ 14 dni od dnia jego wniesienia.

4. Termin do wniesienia skargi do wojewódzkiego
sàdu administracyjnego wynosi 14 dni od dnia dor´-
czenia decyzji.

Art. 91c.147) 1. Kandydat na stanowisko wojskowego
aplikanta prokuratorskiego jest powo∏ywany do zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej, pe∏nionej jako s∏u˝ba kontrak-
towa na podstawie dobrowolnego zg∏oszenia si´ do tej
s∏u˝by, po uprzednim zakwalifikowaniu si´ w drodze
konkursu na stanowisko wojskowego aplikanta proku-
ratorskiego, odbyciu przeszkolenia wojskowego, zdaniu
egzaminu na oficera, mianowaniu na stopieƒ wojskowy
podporucznika (podporucznika marynarki) i podpisaniu
kontraktu na pe∏nienie s∏u˝by terminowej.

2. Do odbycia przeszkolenia wojskowego, o któ-
rym mowa w ust. 1, powo∏uje, na wniosek Naczelne-
go Prokuratora Wojskowego, w∏aÊciwy organ upraw-
niony do powo∏ywania do s∏u˝by kandydackiej na
podstawie odr´bnych przepisów, okreÊlajàc miejsce
szkolenia.

3. Rozkaz personalny o powo∏aniu do zawodowej
s∏u˝by wojskowej kandydata na stanowisko wojsko-
wego aplikanta prokuratorskiego wydaje na wniosek
Naczelnego Prokuratora Wojskowego, z dniem powo-
∏ania na stanowisko, Szef Sztabu Generalnego Wojska
Polskiego.

4. Kontrakt na pe∏nienie s∏u˝by terminowej na sta-
nowisko wojskowego aplikanta prokuratorskiego za-
wiera Naczelny Prokurator Wojskowy.

5. Przepisów ust. 1—3, w zakresie powo∏ywania do
zawodowej s∏u˝by wojskowej i mianowania na sto-
pieƒ oficerski, nie stosuje si´ do kandydatów na sta-
nowisko wojskowych aplikantów prokuratorskich, któ-
rzy pe∏nià ju˝ zawodowà s∏u˝b´ wojskowà.

6. W odniesieniu do zasad powo∏ywania kandyda-
tów na stanowiska wojskowych aplikantów prokura-
torskich do zawodowej s∏u˝by wojskowej i zawierania
z nimi kontraktów na jej pe∏nienie, w sprawach nieure-
gulowanych w ustawie, stosuje si´ przepisy o s∏u˝bie
wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

Art. 92.148) Przed obj´ciem obowiàzków wojskowy
aplikant prokuratorski sk∏ada Êlubowanie wobec Na-
czelnego Prokuratora Wojskowego wed∏ug nast´pujà-
cej roty: „Âlubuj´ uroczyÊcie sumiennie wype∏niaç
obowiàzki wojskowego aplikanta prokuratorskiego,
w post´powaniu kierowaç si´ zasadami godnoÊci
i uczciwoÊci oraz dochowaç tajemnicy paƒstwowej
i s∏u˝bowej”; sk∏adajàcy Êlubowanie mo˝e dodaç
zwrot: „Tak mi dopomó˝ Bóg”.

Art. 92a.149) Wojskowy aplikant prokuratorski od-
bywa aplikacj´ w wojskowej jednostce organizacyjnej
prokuratury oraz uczestniczy w zaj´ciach seminaryj-
nych i praktykach dla aplikantów sàdowo-prokurator-
skich odbywajàcych aplikacj´ na zasadach okreÊlo-
nych w art. 10e ust. 1—5, 9, 11 i 12 ustawy z dnia 1 lip-
ca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów
Powszechnych i Prokuratury.

Art. 92b.149) 1. Do obowiàzków wojskowego apli-
kanta prokuratorskiego nale˝y:

1) uczestniczenie w przewidzianych programem apli-
kacji zaj´ciach seminaryjnych prowadzonych
w Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów Po-
wszechnych i Prokuratury, zwanym dalej „Krajo-
wym Centrum”, oraz w praktykach odbywajàcych
si´ w jednostkach organizacyjnych prokuratury,
sàdach i innych instytucjach zwiàzanych z funkcjo-
nowaniem wymiaru sprawiedliwoÊci;
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2) samodzielne pog∏´bianie wiedzy prawniczej i prak-
tycznych umiej´tnoÊci niezb´dnych do zajmowa-
nia stanowiska prokuratora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury;

3) przyst´powanie, w wyznaczonym terminie, do
sprawdzianów wiedzy oraz kolokwium, przepro-
wadzanych w czasie aplikacji, a tak˝e do egzaminu
prokuratorskiego;

4) przestrzeganie regulaminu organizacyjnego Krajo-
wego Centrum oraz zarzàdzeƒ i poleceƒ porzàdko-
wych Dyrektora Krajowego Centrum.

2. Na czas trwania aplikacji Naczelny Prokurator
Wojskowy wyznacza wojskowemu aplikantowi proku-
ratorskiemu patrona spoÊród prokuratorów wojsko-
wych jednostek organizacyjnych prokuratury. Patro-
nom przys∏uguje wynagrodzenie za sprawowanie pa-
tronatu w wysokoÊci równej wynagrodzeniu patro-
nów, o których mowa w art. 10 ust. 2 pkt 9 ustawy
z dnia 1 lipca 2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia
Kadr Sàdów Powszechnych i Prokuratury.

Art. 92c.149) 1. Naczelny Prokurator Wojskowy
zwalnia ze stanowiska wojskowego aplikanta prokura-
torskiego, który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za umyÊlne przest´p-
stwo lub przest´pstwo skarbowe;

2) przesta∏ spe∏niaç wymagania okreÊlone w art. 91
ust. 1 pkt 1 i 2;

3) uzyska∏ negatywnà ocen´ z kolokwium wyznaczo-
nego w czasie aplikacji;

4) z∏o˝y∏ pisemne oÊwiadczenie o rezygnacji z odby-
wania aplikacji;

5) zosta∏ uznany orzeczeniem wojskowej komisji le-
karskiej za trwale niezdolnego do pe∏nienia zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej;

6) ra˝àco naruszy∏ obowiàzki wojskowego aplikanta
prokuratorskiego;

7) w sposób ra˝àcy uchybi∏ godnoÊci wojskowego
aplikanta prokuratorskiego lub jego zachowanie
godzi w dobre imi´ Krajowego Centrum lub woj-
skowych jednostek organizacyjnych prokuratury.

2. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e zwolniç ze
stanowiska wojskowego aplikanta prokuratorskiego,
który:

1) zosta∏ prawomocnie skazany za nieumyÊlne prze-
st´pstwo lub przest´pstwo skarbowe;

2) opuÊci∏ z przyczyn nieusprawiedliwionych ponad
20 % zaj´ç seminaryjnych lub praktyk w danym ro-
ku szkoleniowym, uj´tych w programie aplikacji;

3) nie przystàpi∏ w wyznaczonym terminie, bez uspra-
wiedliwienia, co najmniej do dwóch sprawdzia-
nów wiedzy przewidzianych w programie aplikacji;

4) zosta∏ dwukrotnie ukarany karà nagany.

3. Przed zwolnieniem wojskowego aplikanta pro-
kuratorskiego ze stanowiska, z przyczyn okreÊlonych
w ust. 1 i 2, Naczelny Prokurator Wojskowy umo˝liwia
wojskowemu aplikantowi prokuratorskiemu z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ.

4. Od decyzji Naczelnego Prokuratora Wojskowe-
go o zwolnieniu ze stanowiska wojskowemu aplikan-
towi prokuratorskiemu przys∏uguje odwo∏anie
do Ministra SprawiedliwoÊci, w terminie 14 dni od
dnia jej dor´czenia.

Art. 92d.149) 1. Naczelny Prokurator Wojskowy mo-
˝e ukaraç wojskowego aplikanta prokuratorskiego ka-
rà porzàdkowà za przewinienie polegajàce na narusze-
niu obowiàzków lub uchybieniu godnoÊci wojskowe-
go aplikanta prokuratorskiego.

2. Karami porzàdkowymi sà:

1) upomnienie;

2) nagana.

3. Nie mo˝na ukaraç wojskowego aplikanta proku-
ratorskiego po up∏ywie 30 dni od dnia powzi´cia wia-
domoÊci o przewinieniu lub trzech miesi´cy od dnia
jego pope∏nienia.

4. Przed ukaraniem karà porzàdkowà wojskowemu
aplikantowi prokuratorskiemu umo˝liwia si´ z∏o˝enie
wyjaÊnieƒ.

5. Od decyzji o ukaraniu wojskowemu aplikantowi
prokuratorskiemu przys∏uguje odwo∏anie do Ministra
SprawiedliwoÊci, w terminie 7 dni od dnia jej dor´cze-
nia.

6. Odpis prawomocnej decyzji o ukaraniu karà po-
rzàdkowà do∏àcza si´ do teczki akt personalnych woj-
skowego aplikanta prokuratorskiego.

7. Po up∏ywie roku od uprawomocnienia si´ decy-
zji o ukaraniu karà porzàdkowà Naczelny Prokurator
Wojskowy zarzàdza usuni´cie odpisu decyzji z akt per-
sonalnych wojskowego aplikanta prokuratorskiego,
je˝eli w tym czasie nie ukarano aplikanta innà karà.

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

Art. 94.150) 1. W ostatnim miesiàcu trzeciego roku
aplikacji wojskowy aplikant prokuratorski sk∏ada egza-
min prokuratorski przed komisjà egzaminacyjnà po-
wo∏anà przez Prokuratora Generalnego. W sk∏ad komi-
sji wchodzi prokurator wojskowy b´dàcy przedstawi-
cielem Naczelnego Prokuratora Wojskowego.

2. Egzamin prokuratorski sk∏ada si´ z cz´Êci pisem-
nej i ustnej.

3. Zadania praktyczne na cz´Êç pisemnà oraz kazu-
sy na cz´Êç ustnà egzaminu prokuratorskiego opraco-
wuje zespó∏ egzaminacyjny powo∏any przez Prokura-
tora Generalnego. W sk∏ad zespo∏u wchodzi prokura-
tor wojskowy b´dàcy przedstawicielem Naczelnego
Prokuratora Wojskowego.

4. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e udzieliç
wojskowemu aplikantowi prokuratorskiemu zezwole-
nia na zdawanie egzaminu prokuratorskiego w termi-
nie póêniejszym, je˝eli uzna, ˝e choroba, wypadek lo-
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sowy lub inna wskazana i udokumentowana przez
wojskowego aplikanta prokuratorskiego przyczyna
uniemo˝liwiajà przystàpienie do egzaminu prokura-
torskiego w terminie, o którym mowa w ust. 1.

5. Zezwolenia, o którym mowa w ust. 4, Naczelny
Prokurator Wojskowy udziela na pisemny wniosek woj-
skowego aplikanta prokuratorskiego, z∏o˝ony nie póêniej
ni˝ w ciàgu miesiàca od dnia ustania przyczyny uzasad-
niajàcej nieprzystàpienie do egzaminu prokuratorskiego.

6. Wojskowy aplikant prokuratorski, który nie przy-
stàpi∏ do egzaminu prokuratorskiego w wyznaczonym
terminie i nie uzyska∏ zezwolenia, o którym mowa
w ust. 4, albo odstàpi∏ bez usprawiedliwienia od egza-
minu prokuratorskiego w czasie jego trwania, sk∏ada
egzamin prokuratorski tylko raz, wed∏ug zasad obo-
wiàzujàcych w przypadku niezdania egzaminu proku-
ratorskiego. 

7. Uprawnienie do zdawania egzaminu prokurator-
skiego wygasa po up∏ywie okresu kontraktu, o którym
mowa w art. 91c ust. 4.

8. Wojskowy aplikant prokuratorski, który nie zda∏
egzaminu prokuratorskiego, mo˝e raz przystàpiç do
ponownego jego sk∏adania, nie póêniej jednak ni˝
w ciàgu roku od dnia zakoƒczenia poprzedniego egza-
minu. Poprawkowy egzamin prokuratorski przeprowa-
dza komisja egzaminacyjna, o której mowa w ust. 1,
w terminie wyznaczonym przez Prokuratora General-
nego. Przepisy ust. 2 i 3 stosuje si´ odpowiednio.

9. Po z∏o˝eniu egzaminu prokuratorskiego wojsko-
wy aplikant prokuratorski mo˝e byç powo∏any na sta-
nowisko asesora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury.

10. W razie zwolnienia ze stanowiska, nieprzystà-
pienia do egzaminu prokuratorskiego lub niezdania
tego egzaminu, wojskowego aplikanta prokuratorskie-
go zwalnia si´ z zawodowej s∏u˝by wojskowej.

Art. 94a.151) Za udzia∏ w pracach zespo∏u konkurso-
wego i zespo∏u egzaminacyjnego oraz komisji konkur-
sowej i komisji egzaminacyjnej cz∏onkom tych zespo-
∏ów i komisji przys∏uguje wynagrodzenie w wysokoÊci
równej wynagrodzeniu odpowiednio cz∏onków zespo-
∏ów i komisji okreÊlonych w ustawie z dnia 1 lipca
2005 r. o Krajowym Centrum Szkolenia Kadr Sàdów
Powszechnych i Prokuratury.

Art. 94b. (uchylony).152)

Art. 94c. (uchylony).152)

Art. 95. (uchylony).152)

Art. 96. (uchylony).152)

Art. 97.153) Minister SprawiedliwoÊci w porozu-
mieniu z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w dro-
dze rozporzàdzenia:

1) szczegó∏owe warunki i tryb przeprowadzania na-
boru dla kandydatów na aplikacj´ prokuratorskà
w wojskowych jednostkach organizacyjnych pro-
kuratury, sk∏ad, sposób powo∏ywania cz∏onków
zespo∏u konkursowego i komisji konkursowej oraz
tryb ich post´powania — majàc na uwadze zakres
wiedzy podlegajàcej sprawdzeniu w trakcie kon-
kursu, pisemnà i ustnà form´ poszczególnych cz´-
Êci konkursu, system punktowy ocen konkurso-
wych, a tak˝e ocen´ predyspozycji kandydata do
zajmowania stanowiska prokuratora wojskowej
jednostki organizacyjnej prokuratury;

2) organizacj´ i przebieg aplikacji, w tym:
a) system punktowy oceny post´pów wojskowe-

go aplikanta prokuratorskiego w czasie aplika-
cji, a tak˝e wyników kolokwium oraz egzaminu
prokuratorskiego,

b) szczegó∏owy tryb i warunki odbywania aplika-
cji,

c) szczegó∏owy tryb i warunki sprawowania patro-
natu nad wojskowym aplikantem prokurator-
skim 

— uwzgl´dniajàc zakres wiedzy teoretycznej
i praktycznej niezb´dnej do zajmowania stanowi-
ska prokuratora wojskowej jednostki organizacyj-
nej prokuratury;

3) zakres, szczegó∏owe warunki i tryb przeprowadza-
nia egzaminu prokuratorskiego, sk∏ad zespo∏u eg-
zaminacyjnego i komisji egzaminacyjnej, sposób
powo∏ywania ich cz∏onków oraz tryb post´powa-
nia — uwzgl´dniajàc zakres odbytej aplikacji,
pisemnà i ustnà form´ egzaminu, kwalifikacje
cz∏onków komisji egzaminacyjnej, a tak˝e majàc na
uwadze koniecznoÊç zagwarantowania w∏aÊciwe-
go poziomu organizacyjnego i merytorycznego eg-
zaminu prokuratorskiego oraz zabezpieczenia jed-
nakowych warunków jego sk∏adania przez wszyst-
kich wojskowych aplikantów prokuratorskich.

Art. 98.154) 1. Asesorów powszechnych jednostek
organizacyjnych prokuratury mianuje i zwalnia Proku-
rator Generalny, a asesorów wojskowych jednostek
organizacyjnych prokuratury — Naczelny Prokurator
Wojskowy.

2. Prokurator Generalny zasi´ga od Komendanta
G∏ównego Policji informacji o ka˝dym z kandydatów
do obj´cia stanowiska asesora prokuratury. Informa-
cje o kandydacie do obj´cia tego stanowiska uzyskuje
si´ i sporzàdza na zasadach okreÊlonych dla informa-
cji o kandydacie do obj´cia stanowiska asesora sàdo-
wego.

Art. 99. 1.155) Prokurator Generalny mo˝e powie-
rzyç asesorowi powszechnej jednostki organizacyjnej
prokuratury, a Naczelny Prokurator Wojskowy — ase-
sorowi wojskowej jednostki organizacyjnej prokuratu-
ry na czas okreÊlony, nieprzekraczajàcy trzech lat, pe∏-
nienie czynnoÊci prokuratorskich, jednak˝e bez prawa:
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1) udzia∏u w post´powaniu przed sàdem apelacyj-
nym i okr´gowym;

2) sporzàdzania Êrodków zaskar˝ania i wniosków do
Sàdu Najwy˝szego oraz wyst´powania przed tym
Sàdem.

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. 100. 1.156) Do asesorów powszechnych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy dotyczàce prokuratorów tych proku-
ratur, a do asesorów wojskowych — przepisy dotyczà-
ce prokuratorów wojskowych jednostek organizacyj-
nych prokuratury, z wy∏àczeniem art. 50 ust. 2a, 3 i 4,
art. 51a, art. 62 ust. 1a—1d i ust. 1h—1k oraz art. 62a
ust. 1 — w zakresie art. 69—71, art. 73 i art. 74,
art. 99—102 i art. 104 ustawy, o której mowa
w art. 62a ust. 1 — oraz art. 62a ust. 2—5, a tak˝e
art. 62b, art. 62c i art. 65a.

2. Prokurator Generalny mo˝e, z zachowaniem
trzymiesi´cznego okresu wypowiedzenia, zwolniç ase-
sora powszechnej jednostki organizacyjnej prokuratu-
ry ze s∏u˝by. Przepis art. 16 ust. 3 stosuje si´ odpo-
wiednio.

3.157) Naczelny Prokurator Wojskowy zwalnia ase-
sora wojskowej jednostki organizacyjnej ze s∏u˝by
w wojskowych jednostkach organizacyjnych prokura-
tury, je˝eli nie zosta∏ on powo∏any na stanowisko pro-
kuratora w terminie szeÊciu miesi´cy od dnia up∏ywu
okresu, na który powierzono asesorowi pe∏nienie
czynnoÊci prokuratorskich. W takim przypadku aseso-
ra przenosi si´ do dyspozycji Ministra Obrony Naro-
dowej lub okreÊlonego przez niego organu.

4.158) Do asesorów prokuratury stosuje si´ odpo-
wiednio przepisy art. 44a.

Rozdzia∏ 5a159)

Asystenci prokuratorów

Art. 100a. 1. W powszechnych jednostkach organi-
zacyjnych prokuratury mogà byç zatrudnieni asysten-
ci prokuratorów.

2. Asystent prokuratora, w zast´pstwie i na pod-
stawie pisemnego upowa˝nienia prokuratora, jest
uprawniony do:

1) wykonywania bie˝àcych czynnoÊci nadzoru nad
dochodzeniem;

2) przeprowadzania w toku post´powania przygoto-
wawczego czynnoÊci procesowych:

a) przes∏uchania Êwiadka,
b) zatrzymania rzeczy i przeszukania,
c) ogl´dzin,
d) eksperymentu.

3. Asystent prokuratora wykonuje samodzielnie
czynnoÊci administracyjne zwiàzane z prowadzeniem
i nadzorowaniem post´powaƒ przygotowawczych oraz
z przygotowaniem decyzji koƒczàcych te post´powania.

4. Asystent prokuratora w Prokuraturze Krajowej
wykonuje tak˝e inne czynnoÊci, zlecone przez prze∏o-
˝onego.

5. Na stanowisku asystenta prokuratora mo˝e byç
zatrudniony ten, kto:

1) jest obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej i korzy-
sta z pe∏ni praw cywilnych i obywatelskich;

2) jest nieskazitelnego charakteru;

3) ukoƒczy∏ wy˝sze studia w Polsce i uzyska∏ tytu∏
magistra lub zagraniczne uznane w Polsce;

4) ukoƒczy∏ 24 lata;

5) odby∏ sta˝ urz´dniczy w sàdzie lub w prokuraturze
albo spe∏nia warunki do zwolnienia od odbywania
tego sta˝u, okreÊlone w przepisach o pracowni-
kach sàdów i prokuratury, bàdê by∏ zatrudniony
w prokuraturze jako urz´dnik na stanowisku spe-
cjalisty przez okres co najmniej dwudziestu czte-
rech miesi´cy.

6. Przed zatrudnieniem asystenta prokuratora kie-
rownik danej jednostki organizacyjnej prokuratury za-
si´ga informacji o kandydacie z Krajowego Rejestru
Karnego.

7. Kierownik danej jednostki organizacyjnej proku-
ratury zasi´ga od w∏aÊciwego komendanta wojewódz-
kiego Policji informacji o ka˝dym z kandydatów do ob-
j´cia stanowiska asystenta prokuratorskiego zawiera-
jàcej istotne dla oceny spe∏niania wymogu nieskazitel-
nego charakteru, dane o:

1) zachowaniach Êwiadczàcych o naruszeniu przez
niego porzàdku prawnego;

2) kontaktach ze Êrodowiskami przest´pczymi lub
grupami Êrodowiskowymi patologii spo∏ecznej
i o charakterze tych kontaktów;

3) okolicznoÊciach wskazujàcych na uzale˝nienie od
alkoholu, Êrodków odurzajàcych lub substancji
psychotropowych.

8. Asystentowi prokuratora przys∏uguje wynagro-
dzenie zasadnicze. Do asystentów prokuratora stosuje
si´ przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pra-
cownikach sàdów i prokuratury (Dz. U. Nr 162,
poz. 1125, z póên. zm.160)), z zastrze˝eniem ust. 13.

9. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy zakres i sposób wykonywa-
nia czynnoÊci przez asystentów prokuratorów, majàc
na uwadze zasady sprawnoÊci, racjonalnoÊci, ekono-
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micznego i szybkiego dzia∏ania, zapewniajàc rzetelne
wykonywanie powierzonych zadaƒ.

10. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, wysokoÊç wynagrodzenia asystentów
prokuratorów, uwzgl´dniajàc poziom wynagrodzeƒ
prokuratorów i urz´dników prokuratur oraz zasad´
ró˝nicowania wynagrodzenia asystentów prokurato-
rów w zale˝noÊci od tego, czy zatrudnieni sà w proku-
raturze rejonowej, okr´gowej czy apelacyjnej.

11. Asystent prokuratora, który ukoƒczy∏ wy˝sze
studia prawnicze i uzyska∏ tytu∏ magistra, po przepra-
cowaniu szeÊciu lat na tym stanowisku mo˝e zg∏osiç
prokuratorowi apelacyjnemu zamiar przystàpienia do
egzaminu prokuratorskiego. W takim przypadku asy-
stent prokuratora dopuszczany jest do egzaminu pro-
kuratorskiego w najbli˝szym terminie przewidzianym
dla aplikantów prokuratorskich.

12. Do asystentów prokuratorów przepis art. 44a
stosuje si´ odpowiednio.

13. Asystenci prokuratora w Prokuraturze Krajowej
sà zatrudniani na zasadach okreÊlonych w art. 471

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pra-
cownikach urz´dów paƒstwowych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 86, poz. 953, z póên. zm.161)).

Art. 100b. 1. Asystenci prokuratorów podlegajà
okresowym ocenom kwalifikacyjnym dokonywanym
przez w∏aÊciwego kierownika jednostki organizacyjnej
prokuratury, obejmujàcym jakoÊç i terminowoÊç wy-
konywania zadaƒ, przestrzeganie dyscypliny pracy,
efektywnoÊç wykorzystania czasu pracy oraz realizacj´
doskonalenia zawodowego.

2. Minister SprawiedliwoÊci mo˝e okreÊliç, w dro-
dze rozporzàdzenia, szczegó∏owe zasady i tryb doko-
nywania okresowych ocen kwalifikacyjnych asysten-
tów prokuratorów. W rozporzàdzeniu nale˝y okreÊliç
terminy dokonywania ocen, sposób ich wyra˝ania
i podawania do wiadomoÊci osobom ocenianym oraz
uwzgl´dniç prawo osób ocenianych do kwestionowa-
nia dokonanych ocen.

Art. 100c. 1. W∏aÊciwy prokurator, okreÊlony
w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracowni-
kach sàdów i prokuratury, zwany dalej „prokurato-
rem”, organizuje w drodze konkursu nabór kandyda-
tów na stanowisko asystenta prokuratora.

2. Prokurator informuje o konkursie przez umiesz-
czenie og∏oszenia w miejscu powszechnie dost´pnym
w siedzibie prokuratury, we w∏aÊciwym ze wzgl´du na
siedzib´ prokuratury urz´dzie pracy, w Biuletynie
Informacji Publicznej oraz mo˝e poinformowaç w inny
sposób, w szczególnoÊci przez umieszczenie og∏osze-
nia w prasie.

3. Konkurs przeprowadza komisja konkursowa po-
wo∏ana przez prokuratora.

4. Konkurs ma na celu sprawdzenie wiedzy, umie-
j´tnoÊci, predyspozycji oraz zdolnoÊci ogólnych kan-
dydatów, niezb´dnych do wykonywania obowiàzków
asystenta prokuratora.

5. Komisja konkursowa po przeprowadzeniu kon-
kursu, w oparciu o jego wyniki, mo˝e wy∏oniç rezer-
wowà list´ kandydatów na wypadek zaistnienia mo˝li-
woÊci zatrudnienia wi´kszej liczby osób lub rezygnacji
kandydata.

6. Warunkiem ubiegania si´ o zatrudnienie w pro-
kuraturze jest z∏o˝enie przez osob´ ubiegajàcà si´
o zatrudnienie na stanowisku asystenta prokuratora
oÊwiadczenia, ˝e nie jest prowadzone przeciwko niej
post´powanie o przest´pstwo Êcigane z oskar˝enia
publicznego lub przest´pstwo skarbowe.

7. Minister SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb przeprowa-
dzania konkursów na stanowisko asystenta prokurato-
ra, w szczególnoÊci sk∏ad komisji konkursowych oraz
sposób i tryb ich dzia∏ania, etapy i przebieg konkursu,
a tak˝e zakres i sposób udost´pniania informacji kan-
dydatowi, majàc na uwadze w∏aÊciwy dobór kadry
asystentów w prokuraturze.

8. Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z ministrem w∏aÊciwym do spraw wewn´trznych okreÊ-
li, w drodze rozporzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb
uzyskiwania informacji przez komendanta wojewódz-
kiego Policji o osobie ubiegajàcej si´ o zatrudnienie na
stanowisku asystenta prokuratora oraz wzór kwestio-
nariusza informacji, majàc na wzgl´dzie charakter
i miejsce pracy, sprawnoÊç uzyskiwania informacji,
dba∏oÊç o ochron´ dóbr osobistych kandydatów oraz
ich praw i wolnoÊci chronionych konstytucyjnie.

Rozdzia∏ 6

Urz´dnicy i inni pracownicy

Art. 101. 1. W powszechnych jednostkach organi-
zacyjnych prokuratury zatrudnieni sà urz´dnicy i inni
pracownicy.

2. Zasady zatrudniania urz´dników i innych pra-
cowników oraz ich obowiàzki i prawa okreÊlajà odr´b-
ne przepisy.

Rozdzia∏ 6a162)

Przetwarzanie danych osobowych

Art. 101a. 1. Prokurator Generalny przetwarza da-
ne osobowe prokuratorów oraz asesorów powszech-
nych jednostek organizacyjnych prokuratury.

2. Do przetwarzania danych osobowych, o których
mowa w ust. 1, przepis art. 43 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-
wych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póên. zm.163))
stosuje si´ odpowiednio.
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Rozdzia∏ 7
(uchylony)164)

Rozdzia∏ 8

Przepisy szczególne dotyczàce prokuratorów
wojskowych i wojskowych jednostek

organizacyjnych prokuratury

Art. 108. 1.165) Wojskowe jednostki organizacyjne
prokuratury wchodzà w sk∏ad Si∏ Zbrojnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej.

1a. Dzia∏alnoÊç wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury jest finansowana z wyodr´bnio-
nych Êrodków bud˝etowych Ministerstwa Obrony Na-
rodowej.

2. W zakresie s∏u˝by wojskowej Naczelny Prokura-
tor Wojskowy podlega Ministrowi Obrony Narodowej,
a pozostali prokuratorzy wojskowi — w∏aÊciwym pro-
kuratorom prze∏o˝onym.

3.166) Minister Obrony Narodowej w porozumieniu
z Ministrem SprawiedliwoÊci okreÊli, w drodze zarzà-
dzenia, liczb´ stanowisk prokuratorów wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury dla osób nieb´dà-
cych oficerami, uwzgl´dniajàc potrzeby Si∏ Zbrojnych.

Art. 109. 1. Naczelny Prokurator Wojskowy sk∏ada
Prokuratorowi Generalnemu i Ministrowi Obrony Na-
rodowej sprawozdania z dzia∏alnoÊci prokuratorów
wojskowych oraz informuje ich bie˝àco o pracy woj-
skowych 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. 1.167) Zwolnienie asesora lub wojskowego
aplikanta prokuratorskiego ze s∏u˝by w wojskowych
jednostkach organizacyjnych prokuratury nast´puje
odpowiednio w przypadkach okreÊlonych w art. 94
ust. 10 i w art. 100 ust. 3, a tak˝e gdy przepisy o s∏u˝-
bie wojskowej przewidujà zwolnienie z zawodowej lub
okresowej s∏u˝by wojskowej.

2.168) Prokuratora lub asesora wojskowej jednostki
organizacyjnej prokuratury nie mo˝na zwolniç z zawo-
dowej s∏u˝by wojskowej przed odwo∏aniem go ze sta-
nowiska prokuratora lub asesora, chyba ˝e przechodzi
w stan spoczynku lub zachodzi sytuacja okreÊlona
w art. 62a ust. 4.

Art. 111. 1.169) Prokuratorów wojskowych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury, b´dàcych oficerami,
wyznacza, przenosi i zwalnia ze stanowisk s∏u˝bowych
Minister Obrony Narodowej na wniosek Naczelnego
Prokuratora Wojskowego, w trybie okreÊlonym w prze-
pisach o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.
Asesorów i aplikantów wojskowych jednostek organi-
zacyjnych prokuratury wyznacza, przenosi i zwalnia ze
stanowisk s∏u˝bowych Naczelny Prokurator Wojskowy.

2. Zasady wyznaczania oficerów i chorà˝ych zawo-
dowych, podoficerów zawodowych oraz mianowania
pracowników cywilnych na stanowiska nieprokurator-
skie w wojskowych jednostkach organizacyjnych pro-
kuratury oraz kwalifikacje wymagane do obj´cia tych
stanowisk okreÊlajà odr´bne przepisy.

3. Naczelny Prokurator Wojskowy mo˝e delego-
waç prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, na okres nieprzekraczajàcy szeÊciu mie-
si´cy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury. Za zgodà prokura-
tora okres delegowania mo˝e trwaç d∏u˝ej ni˝ szeÊç
miesi´cy.

4. Wojskowy prokurator okr´gowy mo˝e delego-
waç prokuratora wojskowej jednostki organizacyjnej
prokuratury, na okres nieprzekraczajàcy dwóch mie-
si´cy w roku kalendarzowym, do innej wojskowej jed-
nostki organizacyjnej prokuratury.

Art. 112. 1.170) Prokurator wojskowej jednostki orga-
nizacyjnej prokuratury nie mo˝e byç pociàgni´ty do od-
powiedzialnoÊci karnej bez zezwolenia Sàdu Dyscypli-
narnego w Naczelnej Prokuraturze Wojskowej, ani za-
trzymany bez zgody Naczelnego Prokuratora Wojsko-
wego. Nie dotyczy to zatrzymania na goràcym uczynku
pope∏nienia przest´pstwa. Do wydania zezwolenia na
pociàgni´cie prokuratora wojskowej jednostki organiza-
cyjnej prokuratury do odpowiedzialnoÊci karnej wolno
przedsi´wziàç tylko czynnoÊci niecierpiàce zw∏oki, za-
wiadamiajàc o tym niezw∏ocznie prokuratora prze∏o˝o-
nego. Przepisy art. 54 ust. 2—3 stosuje si´ odpowiednio.

2. Za przewinienia dyscyplinarne aplikanci wojsko-
wych jednostek organizacyjnych prokuratury odpo-
wiadajà na podstawie wojskowych przepisów dyscy-
plinarnych.

Art. 113. Za przewinienia dyscyplinarne i wykro-
czenia prokuratorom wojskowych jednostek organiza-
cyjnych prokuratury mogà byç wymierzone kary dys-
cyplinarne:

1) upomnienie;

2) nagana;

3) ostrze˝enie o niepe∏nej przydatnoÊci na zajmowa-
nym stanowisku;

4) przeniesienie na ni˝sze stanowisko;

5) wydalenie ze s∏u˝by prokuratorskiej.
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164) Przez art. 44 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwiàzkach

zawodowych (Dz. U. Nr 55, poz. 234), która wesz∏a w ˝y-
cie z dniem 27 lipca 1991 r.

165) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 17 lit. a ustawy,
o której mowa w odnoÊniku 3.

166) Dodany przez art. 1 pkt 17 lit. b ustawy, o której mowa
w odnoÊniku 3.

167) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 13 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 56.

168) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 18 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 3.

———————
169) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 19 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
170) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 23 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 9.



Art. 114.171) 1. Sàd dyscyplinarny, wymierzajàc ka-
r´ wydalenia ze s∏u˝by prokuratorskiej, wyst´puje
z wnioskiem do Ministra Obrony Narodowej o zwol-
nienie ukaranego z zawodowej s∏u˝by wojskowej.
W rozumieniu ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r.
o s∏u˝bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych (Dz. U.
Nr 179, poz. 1750, z póên. zm.172)) zwolnienie takie jest
równoznaczne ze zwolnieniem wskutek prawomocne-
go orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usu-
ni´cia z zawodowej s∏u˝by wojskowej.

2. Przewidziane w art. 71 zawieszenie w czynno-
Êciach s∏u˝bowych prokuratorów wojskowych jedno-
stek organizacyjnych prokuratury, b´dàcych oficerami,
pociàga za sobà skutki zawieszenia na podstawie usta-
wy z dnia 4 wrzeÊnia 1997 r. o dyscyplinie wojskowej
(Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 370 i Nr 240, poz. 2052,
z 2003 r. Nr 179, poz. 1750 oraz z 2007 r. Nr 176,
poz. 1242) oraz ustawy z dnia 11 wrzeÊnia 2003 r. o s∏u˝-
bie wojskowej ˝o∏nierzy zawodowych.

Art. 115. 1. Prokurator wojskowy, w razie narusze-
nia przez organ wojskowy prawa, rozkazów lub zarzà-
dzeƒ Ministra Obrony Narodowej o charakterze ogól-
nym oraz stwierdzenia okolicznoÊci wp∏ywajàcych
ujemnie na stan dyscypliny wojskowej i porzàdku
wojskowego, wnosi, po wyjaÊnieniu sprawy, sprze-
ciw lub wystàpienie do w∏aÊciwego organu wojsko-
wego.

2. O sposobie za∏atwienia sprzeciwu lub wystàpie-
nia zawiadamia si´ niezw∏ocznie prokuratora wojsko-
wego, który wniós∏ sprzeciw lub wystàpienie.

3. Prokurator wojskowy mo˝e przeprowadziç kon-
trol´ problemowà lub kompleksowà przestrzegania
prawa przez organy i przedstawicieli jednostek organi-
zacyjnych wchodzàcych w sk∏ad si∏ zbrojnych lub pod-
leg∏ych Ministrowi Obrony Narodowej, z wy∏àczeniem
sàdów wojskowych.

4. Prokurator wojskowy w toku wykonywania kon-
troli mo˝e, poza uprawnieniami wymienionymi
w art. 43 ust. 1, dokonywaç czynnoÊci w siedzibach
kontrolowanych organów lub jednostek organizacyj-
nych, zaznajamiaç si´, w zakresie niezb´dnym do wy-
jaÊnienia sprawy, z poszczególnymi zagadnieniami
wojskowymi oraz zwracaç si´ do w∏aÊciwych dowód-
ców (szefów) o przeprowadzenie badaƒ lub szczegó∏o-
wej kontroli dzia∏alnoÊci organów wojskowych.

5.173) Minister SprawiedliwoÊci w porozumieniu
z Ministrem Obrony Narodowej okreÊli, w drodze roz-
porzàdzenia, szczegó∏owy sposób i tryb post´powania
prokuratorów wojskowych w sprawach wymienio-
nych w ust. 1—4. Rozporzàdzenie powinno w szcze-
gólnoÊci okreÊlaç w∏aÊciwoÊç, szczegó∏owe uprawnie-

nia oraz czynnoÊci prokuratorów wojskowych w tych
sprawach, sposób i form´ wnoszenia sprzeciwów
i wystàpieƒ, a tak˝e sposób dokumentowania przepro-
wadzonej kontroli i jej wyników.

Art. 116.174) 1. Do prokuratorów, asesorów i apli-
kantów wojskowych jednostek organizacyjnych pro-
kuratury, b´dàcych oficerami, stosuje si´ w sprawach
nieuregulowanych niniejszà ustawà przepisy dotyczà-
ce ˝o∏nierzy zawodowych lub s∏u˝by okresowej, z za-
strze˝eniem ust. 4 i 5.

2. Stanowiskami równorz´dnymi prokuratorów
w powszechnych i wojskowych jednostkach organiza-
cyjnych prokuratury sà odpowiednio stanowiska w:

1) Prokuraturze Krajowej i Naczelnej Prokuraturze
Wojskowej;

2) prokuraturze okr´gowej i wojskowej prokuraturze
okr´gowej;

3) prokuraturze rejonowej i wojskowej prokuraturze
garnizonowej.

3. Okres s∏u˝by lub pracy na stanowisku prokura-
tora Naczelnej Prokuratury Wojskowej jest równorz´d-
ny z okresem pracy na stanowisku prokuratora Proku-
ratury Krajowej i liczy si´ od dnia obj´cia stanowiska
prokuratora Naczelnej Prokuratury Wojskowej.

4. Uposa˝enie prokuratorów, asesorów i aplikan-
tów wojskowych jednostek organizacyjnych prokura-
tury, b´dàcych oficerami, okreÊlajà przepisy o uposa-
˝eniu ˝o∏nierzy.

5. Uposa˝enie, o którym mowa w ust. 4, oraz wyna-
grodzenie prokuratorów wojskowych jednostek orga-
nizacyjnych prokuratury, nieb´dàcych oficerami, jest
równe wynagrodzeniu prokuratorów oraz odpowied-
nio asesorów i aplikantów w równorz´dnych po-
wszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury.

6. Rada Ministrów okreÊli, w drodze rozporzàdze-
nia, szczegó∏owy wykaz stanowisk i funkcji prokurato-
rów, asesorów i aplikantów wojskowych jednostek or-
ganizacyjnych prokuratury równorz´dnych pod wzgl´-
dem wynagrodzenia i uposa˝enia ze stanowiskami
i funkcjami prokuratorów, asesorów i aplikantów po-
wszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury,
majàc na wzgl´dzie zakres wykonywanych przez proku-
ratorów, asesorów i aplikantów czynnoÊci s∏u˝bowych.

Rozdzia∏ 9

Zmiany w przepisach obowiàzujàcych
oraz przepisy przejÊciowe i koƒcowe

Art. 117. Przepisy art. 57102) i 60106) stosuje si´ tak-
˝e do prokuratorów, którzy przeszli na emerytur´ lub
rent´ przed dniem wejÊcia w ˝ycie ustawy.

Art. 118.175) W sprawach nieuregulowanych w ni-
niejszej ustawie lub w przepisach szczególnych do
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171) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 20 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
172) Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.

z 2004 r. Nr 116, poz. 1203 i Nr 210, poz. 2135, z 2005 r.
Nr 122, poz. 1025, z 2006 r. Nr 104, poz. 711, Nr 191,
poz. 1414 i Nr 220, poz. 1600 i 1602 oraz z 2007 r. Nr 107,
poz. 732 i Nr 176, poz. 1242.

173) W brzmieniu ustalonym przez art. 2 pkt 24 ustawy, o któ-
rej mowa w odnoÊniku 9.

———————
174) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 21 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.
175) W brzmieniu ustalonym przez art. 1 pkt 22 ustawy, o któ-

rej mowa w odnoÊniku 3.



prokuratorów powszechnych jednostek organizacyj-
nych prokuratury oraz prokuratorów wojskowych jed-
nostek organizacyjnych prokuratury, nieb´dàcych ofi-
cerami, stosuje si´ odpowiednio przepisy ustawy
z dnia 16 wrzeÊnia 1982 r. o pracownikach urz´dów
paƒstwowych, a w sprawach nieuregulowanych, tak-
˝e w przepisach tej ustawy — przepisy Kodeksu pracy.

Art. 119. Ilekroç w ustawie jest mowa o mini-
strach, rozumie si´ przez to równie˝ przewodniczà-
cych komisji i komitetów sprawujàcych funkcje na-

czelnych organów administracji paƒstwowej oraz kie-
rowników urz´dów centralnych.

Art. 120. 1. Traci moc ustawa z dnia 14 kwietnia
1967 r. o Prokuraturze Polskiej Rzeczypospolitej Ludo-
wej (Dz. U. z 1980 r. Nr 10, poz. 30 oraz 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.
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