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ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie zakresu i trybu wspó∏dzia∏ania Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa z w∏aÊciwymi podmiotami
przy wykonywaniu zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa i zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej
oraz przy wydawaniu opinii prawnych
Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 8 lipca
2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa
(Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z póên. zm.1)) zarzàdza si´,
co nast´puje:
Rozdzia∏ 1
Przepisy ogólne
§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla:

6) wspó∏dzia∏aniu bez bli˝szego okreÊlenia — nale˝y
przez to rozumieç wspó∏dzia∏anie przy wykonywaniu zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa,
przy wykonywaniu zast´pstwa Rzeczypospolitej
Polskiej oraz przy wydawaniu opinii prawnych.

§ 3. 1. Wspó∏dzia∏anie nast´puje mi´dzy w∏aÊciwà
jednostkà organizacyjnà Prokuratorii Generalnej
a podmiotem wspó∏dzia∏ajàcym w∏aÊciwym, w szczególnoÊci ze wzgl´du na przedmiot sprawy lub rodzaj
roszczenia.
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1) zakres i tryb wspó∏dzia∏ania Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa przy wykonywaniu zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa z organami
w∏adzy publicznej, paƒstwowymi osobami prawnymi, paƒstwowymi jednostkami organizacyjnymi niemajàcymi osobowoÊci prawnej oraz organami jednostek samorzàdu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadaƒ publicznych na podstawie ustaw lub porozumieƒ;

5) podmiocie wspó∏dzia∏ajàcym — nale˝y przez to
rozumieç, odpowiednio do przedmiotu wspó∏dzia∏ania, organ w∏adzy publicznej, organ administracji publicznej, organ jednostki samorzàdu terytorialnego, paƒstwowà osob´ prawnà, paƒstwowà
jednostk´ organizacyjnà niemajàcà osobowoÊci
prawnej albo inny podmiot, któremu powierzono
wykonywanie zadaƒ publicznych na podstawie
ustawy lub porozumienia, lub te˝ inny podmiot
uprawniony na podstawie odr´bnych przepisów
do reprezentowania Skarbu Paƒstwa;

2) zakres i tryb wspó∏dzia∏ania Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa przy wykonywaniu zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej z organami w∏adzy
publicznej;

w.

3) zakres i tryb wspó∏dzia∏ania Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa przy wydawaniu opinii prawnych z organami administracji publicznej i innymi
podmiotami uprawnionymi na podstawie odr´bnych przepisów do reprezentowania Skarbu Paƒstwa.
§ 2. Ilekroç w rozporzàdzeniu jest mowa o:

1) ustawie — nale˝y przez to rozumieç ustaw´ z dnia
8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu
Paƒstwa;
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2) Prokuratorii Generalnej — nale˝y przez to rozumieç Prokuratori´ Generalnà Skarbu Paƒstwa;
3) Prezesie Prokuratorii Generalnej — nale˝y przez to
rozumieç równie˝ wiceprezesa Prokuratorii Generalnej;

4) jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej
— nale˝y przez to rozumieç G∏ówny Urzàd Prokuratorii Generalnej lub oddzia∏ Prokuratorii Generalnej, w zakresie ich w∏aÊciwoÊci;

———————
1)

Zmiany wymienionej ustawy zosta∏y og∏oszone w Dz. U.
z 2005 r. Nr 264, poz. 2205, z 2006 r. Nr 170, poz. 1217
i Nr 218, poz. 1592, z 2007 r. Nr 25, poz. 162, z 2008 r.
Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 26, poz. 156 i Nr 79,
poz. 660.

2. Ze strony Prokuratorii Generalnej w∏aÊciwym
do wspó∏dzia∏ania jest Prezes Prokuratorii Generalnej
albo dyrektor oddzia∏u Prokuratorii Generalnej, do
których zakresu dzia∏ania nale˝y sprawa, oraz starszy
radca lub radca Prokuratorii Generalnej prowadzàcy
spraw´ albo inny pracownik wyznaczony przez Prezesa Prokuratorii Generalnej lub w∏aÊciwego dyrektora
oddzia∏u Prokuratorii Generalnej.
3. O osobie starszego radcy lub radcy Prokuratorii
Generalnej prowadzàcego spraw´ oraz o osobie pracownika, o którym mowa w ust. 2, w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej niezw∏ocznie zawiadamia podmiot wspó∏dzia∏ajàcy.
4. Ze strony podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego w∏aÊciwà do wspó∏dzia∏ania jest osoba reprezentujàca ten
podmiot lub kierownik urz´du obs∏ugujàcego podmiot wspó∏dzia∏ajàcy albo wyznaczony pracownik
podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego lub urz´du obs∏ugujàcego podmiot wspó∏dzia∏ajàcy.
5. W przypadku wyznaczenia pracownika, o którym mowa w ust. 4, osoba reprezentujàca podmiot
wspó∏dzia∏ajàcy lub kierownik urz´du obs∏ugujàcego
ten podmiot niezw∏ocznie zawiadamia Prezesa Prokuratorii Generalnej albo dyrektora oddzia∏u Prokuratorii Generalnej, do których zakresu dzia∏ania nale˝y
sprawa, o osobie tego pracownika.
§ 4. Wymiana informacji, dokumentów i innych
dowodów w ramach wspó∏dzia∏ania mo˝e nast´powaç bezpoÊrednio mi´dzy osobami wymienionymi
w § 3 ust. 2 i 4.
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§ 7. 1. Informacje, dokumenty i inne dowody, sporzàdzone w j´zyku obcym, przekazuje si´ Prokuratorii
Generalnej w tym j´zyku, w terminie okreÊlonym
w § 6 ust. 1.
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§ 5. 1. Informacje, dokumenty i inne dowody, wymieniane w ramach wspó∏dzia∏ania, przekazuje si´
bezpoÊrednio przez pracowników lub inne upowa˝nione osoby albo za pomocà Êrodków komunikacji
elektronicznej, sieci i urzàdzeƒ telekomunikacyjnych
lub operatorów Êwiadczàcych us∏ugi pocztowe.
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2. Informacje i dokumenty przekazuje si´ Prokuratorii Generalnej w formie pisemnej, a inne dowody
w ich naturalnej formie, za zwrotnym potwierdzeniem
dor´czenia.

3. Je˝eli odr´bne przepisy wymagajà dor´czenia
pisma, dokumentu lub innego dowodu w okreÊlony
sposób, informacje, dokumenty i inne dowody, wymieniane w ramach wspó∏dzia∏ania, przekazuje si´
w sposób okreÊlony w tych przepisach, w szczególnoÊci w formie pisemnej za zwrotnym potwierdzeniem
dor´czenia albo w formie dokumentu elektronicznego
opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym
znakowanym czasem, weryfikowanym za pomocà
kwalifikowanego certyfikatu, którego odbiór jest urz´dowo poÊwiadczony.

3. T∏umaczenia, o których mowa w ust. 2, powinny byç sporzàdzone i poÊwiadczone albo sprawdzone
i poÊwiadczone przez t∏umacza przysi´g∏ego wpisanego na list´ t∏umaczy przysi´g∏ych.
§ 8. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej umo˝liwia upowa˝nionemu przedstawicielowi podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego wglàd do ca∏oÊci
materia∏ów zgromadzonych w sprawie (akt podr´cznych) oraz sporzàdzenie z nich kopii lub odpisów,
a tak˝e na wniosek tego podmiotu udziela innych informacji dotyczàcych stanu sprawy.
Rozdzia∏ 2

Wspó∏dzia∏anie przy wykonywaniu zast´pstwa
procesowego Skarbu Paƒstwa
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4. W sprawach niecierpiàcych zw∏oki informacje,
dokumenty i inne dowody przekazuje si´ bezpoÊrednio przez pracowników lub inne upowa˝nione osoby
albo za pomocà Êrodków komunikacji elektronicznej
lub sieci i urzàdzeƒ telekomunikacyjnych, co nie wy∏àcza ich dor´czenia w sposób okreÊlony w ust. 2 lub 3.

2. Na wniosek Prokuratorii Generalnej podmiot
wspó∏dzia∏ajàcy dor´cza jej, w terminie przez nià
wskazanym, polskà wersj´ j´zykowà informacji, dokumentu lub innego dowodu, a w razie potrzeby tak˝e
przek∏ad na j´zyk, w którym jest prowadzone post´powanie.

5. Przekazywanie informacji, dokumentów i innych dowodów, wymienianych w ramach wspó∏dzia∏ania, nast´puje z zachowaniem przepisów o ochronie
informacji niejawnych i innych tajemnic chronionych
ustawowo.

w.

§ 6. 1. Informacje, dokumenty i inne dowody, wymieniane w ramach wspó∏dzia∏ania, przekazuje si´
w terminie umo˝liwiajàcym odpowiednio Prokuratorii
Generalnej albo podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu zapoznanie si´ z nimi i podj´cie niezb´dnych czynnoÊci
w terminach wynikajàcych z przepisów prawa albo
wyznaczonych przez sàd, trybuna∏ lub inny organ
orzekajàcy.
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2. Je˝eli po przekazaniu Prokuratorii Generalnej
informacji, dokumentów lub innych dowodów podmiot wspó∏dzia∏ajàcy uzyska dalsze informacje lub
wejdzie w posiadanie dodatkowych dokumentów lub
innych dowodów, które mogà mieç znaczenie w sprawie, podmiot wspó∏dzia∏ajàcy informuje o tym Prokuratori´ Generalnà w sposób okreÊlony w § 5 ust. 4,
w dniu uzyskania informacji albo wejÊcia w posiadanie dokumentu lub innego dowodu, a gdyby to nie
by∏o mo˝liwe — w nast´pnym dniu roboczym i przekazuje je niezw∏ocznie Prokuratorii Generalnej.

§ 9. 1. Podmiot wspó∏dzia∏ajàcy niezw∏ocznie przekazuje w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, na jej wniosek lub z w∏asnej inicjatywy,
informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych
sprawy, w tym w szczególnoÊci o wyst´pujàcych
w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikajàcych z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sàd, trybuna∏ lub inny organ orzekajàcy, a tak˝e dokumenty i inne dowody majàce znaczenie dla przej´cia z urz´du zast´pstwa procesowego
Skarbu Paƒstwa przez Prokuratori´ Generalnà, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy.
2. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor
oddzia∏u Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot wspó∏dzia∏ajàcy o przej´ciu z urz´du zast´pstwa
procesowego Skarbu Paƒstwa przez Prokuratori´
Generalnà.
3. Po otrzymaniu zawiadomienia o przej´ciu
z urz´du zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa
przez Prokuratori´ Generalnà podmiot wspó∏dzia∏ajàcy dor´cza w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej ca∏oÊç materia∏ów zgromadzonych
w sprawie (akta podr´czne).

3. Je˝eli informacjami, dokumentami lub innymi
dowodami dysponuje inny podmiot ni˝ podmiot
wspó∏dzia∏ajàcy w sprawie, podmiot wspó∏dzia∏ajàcy
informuje o tym Prokuratori´ Generalnà.

4. Prokuratoria Generalna wykonuje zast´pstwo
procesowe Skarbu Paƒstwa od dnia dor´czenia podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 2.

4. Przepisy ust. 1—3 stosuje si´ odpowiednio do
dokonywania czynnoÊci w ramach wspó∏dzia∏ania,
w szczególnoÊci do przekazywania wniosków, zawiadomieƒ, wezwaƒ lub ˝àdaƒ.

§ 10. 1. Wniosek o przej´cie zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa przez Prokuratori´ Generalnà,
o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy, zawiera co
najmniej:
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§ 12. W przypadku, o którym mowa w art. 12
ust. 2 ustawy, stanowisko podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego co do potrzeby podj´cia czynnoÊci przed Sàdem Najwy˝szym odnosi si´ w szczególnoÊci do treÊci orzeczenia sàdu drugiej instancji, skargi kasacyjnej wniesionej przez innà stron´ (uczestnika) post´powania albo zagadnienia prawnego przedstawionego Sàdowi Najwy˝szemu. Do stanowiska do∏àcza si´
ca∏oÊç materia∏ów zgromadzonych w sprawie (akta
podr´czne).
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1) informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególnoÊci o wyst´pujàcych w sprawie terminach procesowych i prawa
materialnego, wynikajàcych z przepisów prawa
albo wyznaczonych przez sàd, trybuna∏ lub inny
organ orzekajàcy;

Poz. 1477

2) wskazanie okolicznoÊci przemawiajàcych za tym, ˝e
ochrona wa˝nych praw lub interesów Skarbu Paƒstwa wymaga przej´cia zast´pstwa procesowego
Skarbu Paƒstwa przez Prokuratori´ Generalnà;

3) stanowisko podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego w sprawie wraz z uzasadnieniem.

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, podmiot
wspó∏dzia∏ajàcy przekazuje w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej.

§ 13. W toku post´powaƒ sàdowych, w których
Prokuratoria Generalna wykonuje zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa, podmiot wspó∏dzia∏ajàcy przekazuje w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, na jej wniosek lub z w∏asnej inicjatywy,
informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych
sprawy, dokumenty i inne dowody majàce znaczenie
dla toczàcego si´ post´powania sàdowego oraz swoje stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem. Przepis § 11 ust. 3 stosuje si´ odpowiednio.

4. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor
oddzia∏u Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot wspó∏dzia∏ajàcy o przej´ciu na wniosek zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa przez Prokuratori´ Generalnà.

§ 14. W sprawach rozpoznawanych przez sàdy polubowne podmiot wspó∏dzia∏ajàcy przekazuje w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej
urz´dowo poÊwiadczony odpis zapisu na sàd polubowny.

5. Po otrzymaniu zawiadomienia o przej´ciu na
wniosek zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa
przez Prokuratori´ Generalnà podmiot wspó∏dzia∏ajàcy dor´cza w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej ca∏oÊç materia∏ów zgromadzonych
w sprawie (akta podr´czne).

§ 15. Podmiot wspó∏dzia∏ajàcy, na wniosek w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej, w sprawach, w których Prokuratoria Generalna
wykonuje zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa,
wykonuje dotyczàce tego podmiotu zarzàdzenia sàdu, trybuna∏u lub innego organu orzekajàcego,
w terminie okreÊlonym w tych zarzàdzeniach. O wykonaniu zarzàdzenia podmiot wspó∏dzia∏ajàcy informuje w∏aÊciwà jednostk´ organizacyjnà Prokuratorii
Generalnej.
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2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ dokumenty i inne dowody majàce znaczenie dla
przej´cia na wniosek zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa.

6. Prokuratoria Generalna wykonuje zast´pstwo
procesowe Skarbu Paƒstwa od dnia dor´czenia podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu zawiadomienia, o którym
mowa w ust. 4.

w.

§ 11. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 12
ust. 1 ustawy, zawiadomienie kierowane przez podmiot wspó∏dzia∏ajàcy do w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej o uzasadnionej potrzebie wszcz´cia w imieniu Skarbu Paƒstwa post´powania sàdowego w sprawie, w której zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa przez Prokuratori´ Generalnà
jest obowiàzkowe, zawiera co najmniej:
1) opis stanu faktycznego i stanu prawnego sprawy;
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2) informacje niezb´dne do wszcz´cia w imieniu
Skarbu Paƒstwa post´powania sàdowego,
w szczególnoÊci o up∏ywie terminów prawa materialnego;
3) stanowisko uzasadniajàce wszcz´cie post´powania sàdowego.

2. Do zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza si´ dokumenty i inne dowody majàce znaczenie
dla wszcz´cia w imieniu Skarbu Paƒstwa post´powania sàdowego w sprawie oraz ca∏oÊç materia∏ów zgromadzonych w sprawie (akta podr´czne).
3. Na wniosek Prokuratorii Generalnej podmiot
wspó∏dzia∏ajàcy dor´cza jej okreÊlonà liczb´ kopii dokumentów i innych dowodów majàcych znaczenie dla
wszcz´cia w imieniu Skarbu Paƒstwa post´powania sàdowego, poÊwiadczonych za zgodnoÊç z orygina∏em.

§ 16. 1. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej przekazuje niezw∏ocznie podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu:
1) informacje o orzeczeniu co do istoty sprawy lub
o zabezpieczeniu powództwa;
2) prawomocne orzeczenie lub orzeczenie natychmiast wykonalne po uzyskaniu ich odpisu.
2. O orzeczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2,
z którego wynika obowiàzek spe∏nienia Êwiadczenia
przez Skarb Paƒstwa, w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej informuje podmiot wspó∏dzia∏ajàcy natychmiast po wydaniu takiego orzeczenia, nawet przed uzyskaniem jego odpisu, przekazujàc
jednoczeÊnie posiadane informacje dotyczàce mo˝liwego sposobu wykonania takiego orzeczenia.
§ 17. W przypadku wydania orzeczenia na rzecz
Skarbu Paƒstwa w∏aÊciwa jednostka organizacyjna
Prokuratorii Generalnej niezw∏ocznie przekazuje podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu tytu∏ egzekucyjny wraz
z zastrze˝eniem, ˝e egzekucj´ kosztów zast´pstwa
procesowego wykonywanego przez Prokuratori´ Generalnà, zasàdzonych na rzecz Skarbu Paƒstwa —
Prokuratorii Generalnej, b´dzie prowadzi∏a Prokuratoria Generalna.
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§ 19. 1. Wniosek Prokuratorii Generalnej o wyra˝enie zgody na przekazanie do prowadzenia podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu sprawy lub grupy spraw, o której mowa w art. 8b ust. 1 ustawy, zawiera co najmniej:
1) okreÊlenie sprawy lub grupy spraw;

3. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor
oddzia∏u Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot wspó∏dzia∏ajàcy o przekazaniu albo o odmowie
przekazania do prowadzenia sprawy lub grupy spraw.
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§ 18. Po zakoƒczeniu wykonywania przez Prokuratori´ Generalnà zast´pstwa procesowego Skarbu
Paƒstwa w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej zwraca podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu przekazane przez niego materia∏y zgromadzone
w sprawie (akta podr´czne), z wyjàtkiem przekazanych jej kopii i odpisów, a tak˝e — w miar´ potrzeby
— inne niezb´dne dokumenty i dowody.

2) wskazanie przes∏anek umo˝liwiajàcych przekazanie przez Prokuratori´ Generalnà podmiotowi
wspó∏dzia∏ajàcemu do prowadzenia sprawy lub
grupy spraw.

4. W przypadku uwzgl´dnienia wniosku o przekazanie przez Prokuratori´ Generalnà podmiotowi
wspó∏dzia∏ajàcemu do prowadzenia sprawy lub grupy
spraw, o którym mowa w art. 8b ust. 1 ustawy, w∏aÊciwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej
wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 3,
przekazuje podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych sprawy,
w tym w szczególnoÊci o wyst´pujàcych w sprawie
terminach procesowych i prawa materialnego, wynikajàcych z przepisów prawa albo wyznaczonych przez
sàd, trybuna∏ lub inny organ orzekajàcy, a tak˝e ca∏oÊç
materia∏ów zgromadzonych w ka˝dej z przekazywanych spraw (akta podr´czne).
5. Je˝eli Prokuratoria Generalna zast´puje wi´cej
ni˝ jeden organ paƒstwowej jednostki organizacyjnej
dzia∏ajàcy za Skarb Paƒstwa, w∏aÊciwa jednostka
organizacyjna Prokuratorii Generalnej zawiadamia
wszystkie te organy o przekazaniu podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu sprawy lub grupy spraw.

6. Prokuratoria Generalna zaprzestaje wykonywania zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa od dnia
dor´czenia podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 3.
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2. W przypadku wyra˝enia przez podmiot wspó∏dzia∏ajàcy zgody na przekazanie przez Prokuratori´
Generalnà podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu do prowadzenia sprawy lub grupy spraw, w∏aÊciwa jednostka
organizacyjna Prokuratorii Generalnej przekazuje
podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych sprawy, w tym
w szczególnoÊci o wyst´pujàcych w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikajàcych z przepisów prawa albo wyznaczonych przez
sàd, trybuna∏ lub inny organ orzekajàcy, a tak˝e ca∏oÊç
materia∏ów zgromadzonych w sprawie lub grupie
spraw (akta podr´czne).
3. Je˝eli Prokuratoria Generalna zast´puje wi´cej
ni˝ jeden organ paƒstwowej jednostki organizacyjnej
dzia∏ajàcy za Skarb Paƒstwa, w∏aÊciwa jednostka
organizacyjna Prokuratorii Generalnej zawiadamia
wszystkie te organy o przekazaniu podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu sprawy lub grupy spraw.

w.

4. W przypadku wyra˝enia przez podmiot wspó∏dzia∏ajàcy zgody na przekazanie przez Prokuratori´
Generalnà podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu do prowadzenia sprawy lub grupy spraw, Prokuratoria Generalna zaprzestaje wykonywania zast´pstwa procesowego Skarbu Paƒstwa od dnia dor´czenia podmiotowi
wspó∏dzia∏ajàcemu informacji i materia∏ów, o których
mowa w ust. 2.
§ 20. 1. Wniosek podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego
o przekazanie mu przez Prokuratori´ Generalnà do
prowadzenia sprawy lub grupy spraw, o którym mowa w art. 8b ust. 1 ustawy, zawiera co najmniej:
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1) okreÊlenie sprawy lub grupy spraw;
2) wskazanie powodów uzasadniajàcych przekazanie
przez Prokuratori´ Generalnà podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu do prowadzenia sprawy lub grupy
spraw.

2. Wniosek o przekazanie przez Prokuratori´ Generalnà podmiotowi wspó∏dzia∏ajàcemu do prowadzenia sprawy lub grupy spraw, o którym mowa
w art. 8b ust. 1 ustawy, podmiot wspó∏dzia∏ajàcy przekazuje w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej.

Rozdzia∏ 3

Wspó∏dzia∏anie przy wykonywaniu zast´pstwa
Rzeczypospolitej Polskiej

§ 21. 1. W przypadku, o którym mowa w art. 7
ust. 1 ustawy, wezwanie kierowane przez podmiot
wspó∏dzia∏ajàcy do Prezesa Prokuratorii Generalnej
do wzi´cia udzia∏u w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym w stosunkach mi´dzynarodowych zawiera co najmniej:
1) okreÊlenie, w jakim zakresie Prokuratoria Generalna ma wziàç udzia∏ w post´powaniu;
2) stanowisko podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego w sprawie wraz z uzasadnieniem;
3) informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególnoÊci o wyst´pujàcych w sprawie terminach procesowych i prawa
materialnego, wynikajàcych z przepisów prawa
albo wyznaczonych przez sàd, trybuna∏ lub inny
organ orzekajàcy w stosunkach mi´dzynarodowych.
2. Do wezwania, o którym mowa w ust. 1, do∏àcza
si´ dokumenty i inne dowody majàce znaczenie dla
post´powania oraz ca∏oÊç materia∏ów zgromadzonych w sprawie (akta podr´czne).
3. Prokuratoria Generalna bierze udzia∏ w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym w stosunkach mi´dzynarodowych
od dnia dor´czenia jej wezwania, o którym mowa
w ust. 1.
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2. Do materia∏ów, o których mowa w ust. 1, do∏àcza si´ dokumenty i inne dowody majàce znaczenie
dla post´powania oraz ca∏oÊç materia∏ów zgromadzonych w sprawie (akta podr´czne).
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§ 22. 1. Wniosek o przej´cie zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratori´ Generalnà w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym w stosunkach mi´dzynarodowych, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, zawiera
co najmniej:

Poz. 1477

1) informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególnoÊci o wyst´pujàcych w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikajàcych z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sàd, trybuna∏ lub inny organ orzekajàcy w stosunkach mi´dzynarodowych;
2) wskazanie okolicznoÊci przemawiajàcych za tym,
˝e ochrona wa˝nych praw lub interesów Skarbu
Paƒstwa wymaga przej´cia zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratori´ Generalnà.

Rozdzia∏ 4

Wspó∏dzia∏anie przy wydawaniu opinii prawnych

§ 24. 1. Wniosek podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego
o wydanie przez Prokuratori´ Generalnà opinii prawnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, zawiera
co najmniej:

1) okreÊlenie zagadnienia, które ma byç przedmiotem opinii prawnej, ze wskazaniem kwestii budzàcych wàtpliwoÊci;

2) informacje i dokumenty istotne dla sprawy,
a w szczególnoÊci opinie prawne, opinie bieg∏ych
i innych specjalistów oraz orzeczenia, decyzje lub
inne stanowiska wydane lub podj´te wczeÊniej
w sprawie lub ze sprawà zwiàzane, a w przypadku
opiniowania projektu umowy, której stronà jest
lub ma byç Skarb Paƒstwa, równie˝ informacje
i dokumenty dotyczàce okolicznoÊci poprzedzajàcych lub b´dàcych podstawà sporzàdzenia projektu umowy, a w szczególnoÊci protoko∏ów z przebiegu negocjacji, listów intencyjnych, z∏o˝onych
ofert oraz zawartych wczeÊniej umów majàcych
zwiàzek z opiniowanym projektem.
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2. Do wniosku o przej´cie zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratori´ Generalnà w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym w stosunkach mi´dzynarodowych, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, do∏àcza
si´ stanowisko podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego w sprawie wraz z uzasadnieniem, a tak˝e dokumenty i inne
dowody majàce znaczenie dla przej´cia zast´pstwa
Rzeczypospolitej Polskiej oraz ca∏oÊç materia∏ów
zgromadzonych w sprawie (akta podr´czne).

3. Prokuratoria Generalna przejmuje zast´pstwo
Rzeczypospolitej Polskiej w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym
w stosunkach mi´dzynarodowych od dnia dor´czenia
jej materia∏ów, o których mowa w ust. 1.

3. Wniosek o przej´cie zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez Prokuratori´ Generalnà w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem
orzekajàcym w stosunkach mi´dzynarodowych, o którym mowa w art. 7 ust. 2 ustawy, podmiot wspó∏dzia∏ajàcy przekazuje w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej
Prokuratorii Generalnej.
4. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor
oddzia∏u Prokuratorii Generalnej zawiadamia podmiot wspó∏dzia∏ajàcy o stanowisku w przedmiocie
przej´cia zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez
Prokuratori´ Generalnà.

w.

5. Prokuratoria Generalna przejmuje zast´pstwo
Rzeczypospolitej Polskiej w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym
w stosunkach mi´dzynarodowych od dnia dor´czenia
podmiotowi
wspó∏dzia∏ajàcemu
zawiadomienia
o przej´ciu zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej przez
Prokuratori´ Generalnà.
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§ 23. 1. Je˝eli wykonywanie zast´pstwa Rzeczypospolitej Polskiej w post´powaniu przed sàdem, trybuna∏em lub innym organem orzekajàcym w stosunkach
mi´dzynarodowych poleci∏ Prezes Rady Ministrów
lub minister w∏aÊciwy do spraw Skarbu Paƒstwa,
podmiot wspó∏dzia∏ajàcy z w∏asnej inicjatywy albo na
wniosek w∏aÊciwej jednostki organizacyjnej Prokuratorii Generalnej przekazuje jej co najmniej:
1) stanowisko w sprawie wraz z uzasadnieniem;
2) informacje o okolicznoÊciach faktycznych i prawnych sprawy, w tym w szczególnoÊci o wyst´pujàcych w sprawie terminach procesowych i prawa materialnego, wynikajàcych z przepisów prawa albo wyznaczonych przez sàd, trybuna∏ lub inny organ orzekajàcy w stosunkach mi´dzynarodowych.

2. Do wniosku o wydanie opinii prawnej, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, podmiot wspó∏dzia∏ajàcy mo˝e do∏àczyç swoje stanowisko co do zagadnienia, które ma byç przedmiotem opinii prawnej.
§ 25. Wniosek o wydanie opinii prawnej, o którym
mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, podmiot wspó∏dzia∏ajàcy przekazuje w∏aÊciwej jednostce organizacyjnej Prokuratorii Generalnej.
§ 26. W∏aÊciwa jednostka organizacyjna Prokuratorii Generalnej mo˝e wystàpiç do podmiotu wspó∏dzia∏ajàcego o uzupe∏nienie wniosku o wydanie opinii
prawnej, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy,
a tak˝e zwróciç si´ do tego podmiotu o przekazanie informacji lub dokumentów niezb´dnych do sporzàdzenia opinii.
Rozdzia∏ 5
Przepisy przejÊciowe i koƒcowe

§ 27. Przepisy rozporzàdzenia stosuje si´ równie˝
do spraw wszcz´tych przed w∏aÊciwym sàdem, trybu-
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§ 28. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.2)
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na∏em lub innym organem orzekajàcym przed dniem
wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, a tak˝e do
spraw, w których zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa przez Prokuratori´ Generalnà jest obowiàzkowe
lub Prokuratoria Generalna przej´∏a zast´pstwo procesowe Skarbu Paƒstwa, ale do dnia wejÊcia w ˝ycie
niniejszego rozporzàdzenia nie zosta∏y podj´te czynnoÊci przed w∏aÊciwym sàdem, trybuna∏em lub innym
organem orzekajàcym, jak równie˝ do spraw, dla których sà w∏aÊciwe sàdy, trybuna∏y i inne organy orzekajàce w stosunkach mi´dzynarodowych, a które nie
zosta∏y wszcz´te przed tymi sàdami, trybuna∏ami i organami do dnia wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia.

Poz. 1477

Prezes Rady Ministrów: D. Tusk

———————

Niniejsze rozporzàdzenie by∏o poprzedzone rozporzàdzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2006 r.
w sprawie zakresu i trybu wspó∏dzia∏ania Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa przy wykonywaniu zast´pstwa
procesowego Skarbu Paƒstwa z podmiotami reprezentujàcymi Skarb Paƒstwa (Dz. U. Nr 46, poz. 330), które utraci∏o moc z dniem wejÊcia w ˝ycie niniejszego rozporzàdzenia, na podstawie art. 3 ustawy z dnia 19 marca 2009 r.
o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Paƒstwa (Dz. U. Nr 79, poz. 660).
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