
 
SENAT  

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 
VII KADENCJA 

 
 

Warszawa, dnia 31 lipca 2009 r. Druk nr 618 Z 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 

SPRAWOZDANIE 
KOMISJI USTAWODAWCZEJ 

oraz 

KOMISJI PRAW CZŁOWIEKA, PRAWORZĄDNOŚCI I PETYCJI 
 

(wraz z zestawieniem wniosków) 
 
 
 

Komisje, na posiedzeniu w dniu 31 lipca 2009 r. po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
w toku debaty w dniu 30 lipca 2009 r. nad ustawą  

o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw,  
przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: 

 
- Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski zawarte w pkt II ppkt: 4, 5, 12, 13, 15, 16, 18, 

21 i 23. 
 
 

Ponadto komisje informują, że na podstawie art. 52 ust. 4 Regulaminu Senatu senator 
Zbigniew Cichoń dokonał zmiany treści swojego wniosku (pkt II ppkt 4 zestawienia 
wniosków). 

 

 
 
 
 Przewodniczący Komisji   Przewodniczący Komisji 
 Praw Człowieka, Praworządności i Petycji  Ustawodawczej 
 (-) Stanisław Piotrowicz  (-) Piotr Zientarski 
 
 

u
Data publikacji



  

ZESTAWIENIE WNIOSKÓW 

do ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze  

oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 

I. Wniosek o odrzucenie ustawy. 

 

 

Wniosek senatorów. 
S. Piotrowicza, 
P.Ł.J.Andrzejewskiego 
 

II. Wnioski o wprowadzenie poprawek do ustawy: 

 

 

1)  w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 3 po wyrazach "do akt" dodaje się wyraz 

"podręcznych"; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 

 Uwaga: 

Poprawki nr 2, 14 i 19 należy głosować łącznie. 

Przyjęcie tych poprawek wyklucza głosowanie poprawek nr 3 i 20. 

 

2)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 1 i 2 użyte w różnym przypadku 

wyrazy "Krajowa Rada Sądownictwa i Krajowa Rada Prokuratury" 

zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Krajowa 

Rada Prokuratury oraz zgromadzenia prokuratorów w poszczególnych 

prokuraturach apelacyjnych"; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 

 Uwaga: 

Poprawki nr 3 i 20 należy głosować łącznie. 

 

3)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 1 i 2 użyte w różnym przypadku 

wyrazy "Krajowa Rada Sądownictwa" zastępuje się użytymi w 

odpowiednim przypadku wyrazami "Rzecznik Praw Obywatelskich"; 

 

Poprawka sen. 
Z. Romaszewskiego 

4)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 3 po wyrazie "karnych" dodaje się 

wyrazy ", adwokatem, radcą prawnym lub notariuszem, który co 

najmniej przez okres dwunastu lat wykonywał zawód adwokata, radcy 

prawnego lub notariusza oraz ma co najmniej sześcioletni staż na 

Poprawka sen. 
Z. Cichonia 
poparta przez 
połączone komisje 
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stanowisku sędziego lub prokuratora"; 

 

5)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10a w ust. 4 wyrazy "organem, który go 

powołał," zastępuje się wyrazami "Prezydentem Rzeczypospolitej 

Polskiej"; 

 

Poprawka   
KPCPP, 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 6 wyklucza głosowanie poprawki nr 8. 

Poprawkę nr 6 należy głosować łącznie z następującą poprawką jako 

jej konsekwencją: w art. 1 w pkt 22, w art. 24 w pkt 6 skreśla się 

wyrazy ", w art. 10e ust. 6". 

 

6)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10e: 

a) w ust. 1 wyrazy "Prezesowi Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami 

"Sejmowi i Senatowi", 

b) w ust. 5 wyrazy "Prezes Rady Ministrów" zastępuje się wyrazami 

"Sejm i Senat", 

c) w ust. 6 wyrazy ", Prezes Rady Ministrów może wystąpić do Sejmu z 

wnioskiem o odwołanie" zastępuje się wyrazami "przez Sejm i 

Senat, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwołuje" oraz skreśla 

się zdanie drugie, 

d) skreśla się ust. 7; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 

7)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10e w ust. 1 po wyrazach "Prezesowi Rady 

Ministrów" dodaje się wyrazy "i Prezydentowi Rzeczypospolitej 

Polskiej"; 

 

Poprawka  
sen. P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 

 Uwaga: 

Poprawkę nr 8 należy głosować łącznie z następującą poprawką jako 

jej konsekwencją: w art. 1 w pkt 22, w art. 24 w pkt 6 po wyrazach 

"Prezesa Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "lub Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej". 

 

8)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10e w ust. 3, 4, 5, 6 i 7 po wyrazach "Prezes 

Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "i Prezydent Rzeczypospolitej 

Poprawka  
sen. P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 
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Polskiej"; 

 

 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 9 wyklucza głosowanie poprawki nr 10. 

 

9)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10f w ust. 1 wyrazy "do Sejmu" zastępuje się 

wyrazami "do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" oraz skreśla się 

zdanie drugie; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 

 Uwaga: 

Poprawkę nr 10 należy głosować łącznie z następującą poprawką jako 

jej konsekwencją: w art. 1 w pkt 22, w art. 24 w pkt 6 po wyrazach 

"Prezesa Rady Ministrów" dodaje się wyrazy "lub Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej". 

 

10)  w art. 1 w pkt 7, w art. 10f w ust. 1 i 2 wyrazy "Prezes Rady 

Ministrów" zastępuje się wyrazem "Prezydent Rzeczypospolitej 

Polskiej"; 

 

Poprawka  
sen. P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 

11)  w art. 1 w pkt 7: 

a) we wstępie do wyliczenia wyrazy "art. 10a-10f" zastępuje się 

wyrazami "art. 10a-10g", 

b) dodaje się art. 10g w brzmieniu: 

"Art. 10g. 1. Sejm może wystąpić do Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej i Prezesa Rady Ministrów o zawieszenie 

Prokuratora Generalnego w wykonywaniu jego 

funkcji i powierzenie jego obowiązków zastępcy 

Prokuratora Generalnego, w wypadku zaistnienia 

okoliczności przewidzianych dla jego odwołania bądź 

pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej, karnej 

lub dyscyplinarnej. 

2. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w porozumieniu 

z Prezesem Rady Ministrów może zawiesić 

Prokuratora Generalnego w wykonywaniu jego 

Poprawka  
sen. P. Ł. J. 
Andrzejewskiego 
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funkcji i powierzyć jego obowiązki zastępcy 

Prokuratora Generalnego."; 

 

12)  w art. 1 w pkt 10, w art. 13 w ust. 5 w zdaniu drugim wyrazy "ust. 2 i 3" 

zastępuje się wyrazami "ust. 3 i 4"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

13)  w art. 1 w pkt 15, w art. 17 w ust. 2 w zdaniu drugim po wyrazach 

"jednostki organizacyjne" dodaje się wyraz "prokuratury"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

14)  w art. 1 w pkt 19, w art. 20 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu: 

"2a) zgłasza kandydata na Prokuratora Generalnego;";  

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 

15)  w art. 1 w pkt 22, w art. 24 w pkt 6 wyrazy "art. 10f ust. 2" zastępuje 

się wyrazami "art. 10f ust. 1"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 
 
 

16)  w art. 1 po pkt 33 dodaje się pkt 33a w brzmieniu: 

"33a) art. 64 otrzymuje brzmienie: 

"Art. 64. Przepisów art. 45 ust. 1-3, art. 46, 47, art. 50 ust. 4 i 7-

9, art. 51, 51a, 56 i 58 nie stosuje się do prokuratorów 

wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury, 

będących oficerami. W razie zbiegu prawa do urlopu, 

o którym mowa w art. 52, z prawem do dodatkowego 

urlopu wypoczynkowego, określonego w ustawie o 

służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, 

przysługuje jeden urlop w najwyższym wymiarze.";"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 

17)  w art. 8 w pkt 1: 

a) w lit. a, w ust. 1 po wyrazach "Krajowej Rady Prokuratury" dodaje 

się wyrazy "zgłoszony w porozumieniu z Dyrektorem Głównej 

Komisji", 

b) w lit. c, w ust. 7 po wyrazach "Krajowej Rady Prokuratury" dodaje 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 



 - 5 - 

się wyrazy "zgłoszony w porozumieniu Dyrektorem Biura 

Lustracyjnego", 

c) dodaje się lit. d w brzmieniu: 

"d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

"10. Biurem Lustracyjnym kieruje Dyrektor Biura 

Lustracyjnego, powoływany spośród prokuratorów Biura 

Lustracyjnego i odwoływany przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej na wniosek Prokuratora 

Generalnego zgłoszony w porozumieniu z Prezesem 

Instytutu Pamięci."."; 

 

18)  w art. 8 w pkt 1: 

a) w lit a, w ust. 1 skreśla się wyraz "Narodowej", 

b) w lit. c, w ust. 7 skreśla się wyraz "Narodowej"; 

 

Poprawka  
KPCPP, 
KU 
poparta przez 
połączone komisje 

19)  w art. 18 w ust. 1 wyrazy "Pierwszego powołania Prokuratora 

Generalnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje spośród 

dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa w 

terminie 2 miesięcy od daty ich zgłoszenia, po zasięgnięciu opinii Rady 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Krajowa Rada 

Sądownictwa dokona zgłoszenia kandydatów" zastępuje się wyrazami 

"Pierwszego powołania Prokuratora Generalnego Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje spośród kandydatów zgłoszonych 

przez zgromadzenia prokuratorów w poszczególnych prokuraturach 

apelacyjnych w terminie 2 miesięcy od daty ich zgłoszenia, po 

zasięgnięciu opinii Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. 

Zgromadzenia prokuratorów w poszczególnych prokuraturach 

apelacyjnych dokonają zgłoszenia kandydatów"; 

 

Poprawka sen. 
S. Piotrowicza 

20)  w art. 18 w ust. 1 wyrazy "Pierwszego powołania Prokuratora 

Generalnego Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje spośród 

dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa w 

terminie 2 miesięcy od daty ich zgłoszenia, po zasięgnięciu opinii Rady 

Poprawka sen. 
Z. Romaszewskiego 
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Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Krajowa Rada 

Sądownictwa dokona zgłoszenia kandydatów" zastępuje się wyrazami 

"Pierwszego powołania Prokuratora Generalnego Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej dokonuje spośród dwóch kandydatów 

zgłoszonych przez Rzecznika Praw Obywatelskich w terminie 2 

miesięcy od daty ich zgłoszenia, po zasięgnięciu opinii Rady 

Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym. Rzecznik Praw 

Obywatelskich dokona zgłoszenia kandydatów"; 

 

21)  w art. 18 w ust. 1 w zdaniu drugim wyraz "miesiąca" zastępuje się 

wyrazami "2 miesięcy"; 

 

Poprawka sen. 
K. Piesiewicza 
poparta przez 
połączone komisje 

 Uwaga: 

Przyjęcie poprawki nr 22 wyklucza głosowanie poprawki nr 23. 

 

22)  w art. 24 wyrazy "1 stycznia 2010 r." zastępuje się wyrazami 

"30 czerwca 2010 r."; 

 

Poprawka sen. 
K. Piesiewicza 

23)  w art. 24 wyrazy "1 stycznia 2010 r." zastępuje się wyrazami "31 marca 

2010 r.". 

 

Poprawka  
senatorów: 
K. Piesiewicza, 
P. Zientarskiego  
poparta przez 
połączone komisje 

 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


