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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm

Materiał porównawczy

do ustawy z dnia 19 marca 2009 r.

o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

(druk nr 507)

USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. O PROKURATORII GENERALNEJ SKARBU PAŃSTWA

(Dz. U. Nr 169, poz. 1417, z późn. zm.)

[Art. 2.
Prokuratoria Generalna jest niezależna w zakresie działań podejmowanych w ramach
zastępstwa Skarbu Państwa oraz co do treści wydawanych opinii.]

<Art. 2.
Prokuratoria Generalna jest niezależna w zakresie czynności podejmowanych w ramach
zastępstwa procesowego Skarbu Państwa oraz co do treści wydawanych opinii
prawnych.>

Art. 4.
1. Do zadań Prokuratorii Generalnej należy:

[1) wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym;]
<1) wyłączne zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, z

zastrzeżeniem art. 8b ust. 5;>
2) zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi, wojskowymi i

polubownymi;
3) zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej przed sądami, trybunałami i innymi organami

orzekającymi w stosunkach międzynarodowych;
4) wydawanie opinii prawnych;
[5) inicjowanie i opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących spraw z

zakresu gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.]
<5) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących praw lub interesów

Skarbu Państwa, a także regulujących postępowania przed sądami,
trybunałami i innymi organami orzekającymi.>

2. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną dotyczy spraw, w
których Skarb Państwa jest lub powinien być stroną powodową albo pozwaną, albo też
uczestnikiem postępowania przed sądem, trybunałem lub innym organem orzekającym.

3. Rada Ministrów może wyznaczyć Prokuratorię Generalną do reprezentowania Rady
Ministrów lub ministrów w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym.

[4. Zastępstwo, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, nie obejmuje spraw:
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1) rozpoznawanych w postępowaniu wieczystoksięgowym;
2) w przedmiocie wpisu do właściwego rejestru;
3) rozpoznawanych w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym;
4) rozpoznawanych w postępowaniu egzekucyjnym.]

[5. Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa procesowego państwowych osób
prawnych.]

<5. Prokuratoria Generalna nie wykonuje zastępstwa procesowego:
1) państwowych osób prawnych;
2) Skarbu Państwa w postępowaniu karnym.>

[Art. 5.
Przy wykonywaniu zadań Prokuratoria Generalna współdziała z:

1) organami władzy publicznej;
2) państwowymi osobami prawnymi;
3) państwowymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej;
4) organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym

powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustaw lub porozumień.]
<Art. 5.

1. Przy wykonywaniu zadań Prokuratoria Generalna współdziała z:
1) organami władzy publicznej,
2) państwowymi jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej,
3) organami jednostek samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym

powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustaw lub
porozumień,

4) organami administracji rządowej i innymi podmiotami uprawnionymi na
podstawie odrębnych przepisów do reprezentowania Skarbu Państwa

– zwanymi dalej „podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa”.
2. Prokuratoria Generalna przy wykonywaniu zadań współdziała również

z państwowymi osobami prawnymi.
3. Prokuratoria Generalna, w ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, może

żądać i otrzymywać informacje i dokumenty, stanowiące tajemnicę prawnie
chronioną, niezbędne do wykonywania zastępstwa procesowego Skarbu Państwa
lub zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 – 3.>

[Art. 6.
1. Prokuratoria Generalna może przejąć sprawy, o których mowa w art. 4 ust. 4, o ile

wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa:
1) z urzędu lub na wniosek organu władzy publicznej, państwowej jednostki

organizacyjnej niemającej osobowości prawnej lub innego podmiotu, któremu
powierzono wykonywanie zadań publicznych na podstawie ustawy lub porozumienia;

2) na wniosek organu jednostki samorządu terytorialnego.
2. Przejęcie, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić w każdym stadium postępowania.
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3. Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor jej oddziału może odmówić przejęcia
sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 1. Odmowę
przejęcia sprawy Prezes Prokuratorii Generalnej albo dyrektor jej oddziału uzasadnia na
piśmie i doręcza wnioskodawcy.

4. Stanowisko Prezesa Prokuratorii Generalnej albo dyrektora jej oddziału w przedmiocie
przejęcia sprawy jest wiążące.]

[Art. 7.
W postępowaniu przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w stosunkach
międzynarodowych Prokuratoria Generalna bierze udział na wezwanie organu władzy
publicznej, jeżeli zachodzi konieczność ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa.

Art. 8.
1. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe,

jeżeli wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 1.000.000 zł.
2. W sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez wydanie ustawy lub rozporządzenia

Rady Ministrów niezgodnych z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub
ustawą, a także w sprawie o naprawienie szkody wyrządzonej przez niewydanie takiego
aktu normatywnego, którego obowiązek wydania przewiduje przepis prawa, zastępstwo
procesowe Skarbu Państwa wykonuje Prokuratoria Generalna. W sprawie o naprawienie
szkody wyrządzonej przez wydanie lub niewydanie rozporządzenia przez inny organ
konstytucyjnie do tego powołany czynności procesowe za Skarb Państwa podejmuje ten
organ.

3. Prokuratoria Generalna z urzędu lub na wniosek organu państwowej jednostki
organizacyjnej może przejąć zastępstwo procesowe w każdej sprawie, jeżeli wymaga tego
ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa.

4. Stanowisko Prokuratorii Generalnej w przedmiocie przejęcia sprawy jest wiążące.
5. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Prokuratoria Generalna zawiadamia sąd oraz

strony lub uczestników postępowania o przejęciu zastępstwa procesowego; przejęcie
wyłącza dotychczasowego przedstawiciela Skarbu Państwa od udziału w dalszym
postępowaniu.]

<Art. 7.
1. W postępowaniach przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi w

stosunkach międzynarodowych Prokuratoria Generalna bierze udział na wezwanie
organu władzy publicznej, jeżeli zachodzi konieczność ochrony praw lub interesów
Skarbu Państwa.

2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna może, na wniosek
organu władzy publicznej, przejąć zastępstwo Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli
wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. W takim
przypadku przepisy art. 13 i 14 stosuje się odpowiednio.

3. Prokuratoria Generalna może odmówić przejęcia zastępstwa Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym mowa w ust. 2,
chyba że wykonywanie zastępstwa polecił Prezes Rady Ministrów lub minister
właściwy do spraw Skarbu Państwa. Prezes Rady Ministrów lub minister właściwy
do spraw Skarbu Państwa mogą polecić wykonywanie zastępstwa Rzeczypospolitej
Polskiej również wtedy, jeżeli Prokuratoria Generalna odmówiła przejęcia tego
zastępstwa innemu organowi władzy publicznej.
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4. Odmowę przejęcia zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej Prokuratoria Generalna
uzasadnia na piśmie i doręcza wnioskodawcy.

5. Stanowisko Prokuratorii Generalnej w przedmiocie odmowy przejęcia zastępstwa
Rzeczypospolitej Polskiej jest wiążące, z zastrzeżeniem ust. 3 zdanie drugie.

Art. 8.
1. Zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest

obowiązkowe do zakończenia sprawy, z zastrzeżeniem art. 8b:
1) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd okręgowy;
2) w sprawach:

a) o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
b) o stwierdzenie zasiedzenia

– jeżeli wartość przedmiotu sprawy przewyższa kwotę 1.000.000 zł;
3) w sprawach rozpoznawanych przez sądy polubowne, niezależnie od tego, czy

miejsce postępowania przed tym sądem znajduje się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, czy też poza jej granicami lub nie jest oznaczone.

2. W sprawach wymienionych w ust. 1 pkt 2 obowiązkowe zastępstwo procesowe
Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną nie ustaje mimo obniżenia się w
toku sprawy wartości przedmiotu sprawy do kwoty 1.000.000 zł lub poniżej.>

<Art. 8a.
1. Prokuratoria Generalna z urzędu lub na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb

Państwa może przejąć zastępstwo procesowe Skarbu Państwa w każdej sprawie,
jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. Przejęcie
zastępstwa procesowego Skarbu Państwa może nastąpić w każdym stadium
postępowania.

2. Stanowisko Prokuratorii Generalnej w przedmiocie przejęcia zastępstwa
procesowego Skarbu Państwa jest wiążące. Odmowę przejęcia zastępstwa
procesowego Skarbu Państwa Prokuratoria Generalna uzasadnia na piśmie i
doręcza wnioskodawcy, w terminie 14 dni od dnia doręczenia wniosku, o którym
mowa w ust. 1.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, Prokuratoria Generalna zawiadamia sąd
o przejęciu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa. Do zawiadomienia
Prokuratoria Generalna załącza jego odpisy dla stron lub uczestników
postępowania.

Art. 8b.
1. W przypadkach, o których mowa w art. 8 ust. 1, Prokuratoria Generalna, za zgodą

lub na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa, może przekazać temu
podmiotowi do prowadzenia sprawę lub grupę spraw, z wyjątkiem spraw, w
których występuje istotne zagadnienie prawne oraz potrzeba wykładni przepisów
prawnych budzących poważne wątpliwości lub rozbieżności w orzecznictwie sądów.

2. Przekazanie sprawy lub grupy spraw do prowadzenia może nastąpić przed
wszczęciem lub w każdym stadium postępowania.

3. Jeżeli przekazanie sprawy lub grupy spraw do prowadzenia nastąpiło przed
wszczęciem postępowania, podmiot reprezentujący Skarb Państwa zawiadamia sąd
o przejęciu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa wraz z pismem wszczynającym
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postępowanie. Do zawiadomienia sądu o przejęciu zastępstwa procesowego Skarbu
Państwa, podmiot reprezentujący Skarb Państwa załącza jego odpisy dla stron lub
uczestników postępowania.

4. Jeżeli przekazanie sprawy lub grupy spraw do prowadzenia nastąpiło po wszczęciu
postępowania, Prokuratoria Generalna zawiadamia sąd o przekazaniu zastępstwa
procesowego Skarbu Państwa podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa. Do
zawiadomienia sądu o przekazaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa,
Prokuratoria Generalna załącza jego odpisy dla stron lub uczestników
postępowania.

5. W przypadku przekazania podmiotowi reprezentującemu Skarb Państwa do
prowadzenia sprawy lub grupy spraw, w których zastępstwo procesowe Skarbu
Państwa przez Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe, podmiot ten wykonuje
zastępstwo procesowe Skarbu Państwa również przed Sądem Najwyższym.>

[Art. 9.
1. W sprawach, w których wartość przedmiotu sporu nie przewyższa kwoty 1.000.000 zł,

oraz w których z mocy odrębnych ustaw prawa lub interesy Skarbu Państwa reprezentują
organy lub jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 6 ust. 1, zwane dalej
"podmiotami reprezentującymi Skarb Państwa", czynności w sprawie podejmują organy
tych podmiotów.

2. Prokuratoria Generalna z urzędu lub na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb
Państwa może przejąć zastępstwo procesowe w każdej sprawie, o której mowa w ust. 1,
jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. Przepisy art.
8 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.]

[Art. 11.
1. Koszty postępowania w sprawie, w której Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo

procesowe Skarbu Państwa, ponosi podmiot reprezentujący Skarb Państwa, którego
dotyczy przedmiot tego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot reprezentujący Skarb Państwa nie ponosi kosztów zastępstwa procesowego
wykonywanego przez Prokuratorię Generalną.]

<Art. 11.
1. Koszty postępowania w sprawie, w której Prokuratoria Generalna wykonuje

zastępstwo procesowe Skarbu Państwa, ponosi podmiot reprezentujący Skarb
Państwa, którego dotyczy przedmiot tego postępowania, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Podmiot reprezentujący Skarb Państwa nie ponosi kosztów zastępstwa procesowego
wykonywanego przez Prokuratorię Generalną.

3. Koszty zastępstwa procesowego zasądzone lub przyznane Skarbowi Państwa w
sprawie, w której zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonuje Prokuratoria
Generalna, przysługują Skarbowi Państwa – Prokuratorii Generalnej. Koszty te są
egzekwowane przez Skarb Państwa – Prokuratorię Generalną na podstawie tytułu
egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności wydaną na rzecz Skarbu
Państwa – Prokuratorii Generalnej w zakresie rozstrzygnięcia o kosztach
zastępstwa procesowego.

4. W sprawach, w których Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo
Rzeczypospolitej Polskiej, ust. 1 stosuje się odpowiednio.>
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Art. 12.
1. Podmiot reprezentujący Skarb Państwa zawiadamia niezwłocznie Prokuratorię Generalną

o stanie prawnym lub faktycznym związanym z działalnością tego podmiotu, który
uzasadnia wszczęcie w imieniu Skarbu Państwa postępowania sądowego w sprawie, w
której zastępstwo procesowe Skarbu Państwa przez Prokuratorię Generalną jest
obowiązkowe, przekazując jednocześnie informacje i dokumenty niezbędne do wszczęcia
postępowania sądowego.

[2. W przypadku wyłącznego zastępstwa procesowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1,
niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, które mogą uzasadniać
podjęcie czynności przed Sądem Najwyższym, podmiot reprezentujący Skarb Państwa
przekazuje Prokuratorii Generalnej informacje i dokumenty zgromadzone w sprawie
wraz ze swoim stanowiskiem dotyczącym zasadności podjęcia czynności przed Sądem
Najwyższym, szczegółowymi informacjami o przedmiocie postępowania oraz dowodami
w sprawie.]

<2. W przypadku wyłącznego zastępstwa procesowego, o którym mowa w art. 4 ust. 1
pkt 1, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o zaistnieniu okoliczności, które czynią
dopuszczalnym podjęcie czynności przed Sądem Najwyższym, podmiot
reprezentujący Skarb Państwa przekazuje Prokuratorii Generalnej informacje
i dokumenty zgromadzone w sprawie wraz ze swoim stanowiskiem co do potrzeby
podjęcia czynności przed Sądem Najwyższym.>

Art. 14.
1. Podmiot reprezentujący Skarb Państwa składa Prokuratorii Generalnej, na jej żądanie lub

z własnej inicjatywy, wnioski w przedmiocie wszczęcia postępowania lub czynności
procesowych w sprawie, w której Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo
procesowe Skarbu Państwa. Prokuratoria Generalna nie jest związana treścią wniosków,
z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa w przedmiocie wszczęcia
postępowania, cofnięcia pozwu lub wniosku, uznania roszczenia lub wniosku, zrzeczenia
się roszczenia, ograniczenia roszczenia lub zawarcia ugody sądowej jest wiążący dla
Prokuratorii Generalnej. W razie niezgodności stanowiska Prokuratorii Generalnej z
wnioskiem podmiotu reprezentującego Skarb Państwa, Prokuratoria Generalna żąda od
podmiotu reprezentującego Skarb Państwa stanowiska na piśmie.

3. W przypadku, w którym nie można ustalić podmiotu reprezentującego Skarb Państwa w
określonej sprawie, wnioski, o których mowa w ust. 1 i 2, może złożyć, na wniosek
Prezesa Prokuratorii Generalnej, minister właściwy do spraw Skarbu Państwa.

4. Jeżeli podmiot reprezentujący Skarb Państwa, mimo żądania Prokuratorii Generalnej, nie
składa w określonym terminie wniosków, o których mowa w ust. 1 lub 2, Prokuratoria
Generalna - o ile jest to konieczne dla zachowania terminów wynikających z przepisów
prawa albo ustalonych przez sąd, trybunał lub inny organ orzekający - podejmuje
czynności według swojego uznania, zawiadamiając o tym podmiot reprezentujący Skarb
Państwa.

<5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio w przypadku określonym w ust. 3, jeżeli
minister właściwy do spraw Skarbu Państwa nie złożył wniosków, o których mowa
w ust. 1 i 2.>
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Art. 15.
[1. Czynności zastępstwa przed sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi

wykonują wyłącznie radcowie Prokuratorii Generalnej.
2. Czynności zastępstwa mogą wykonywać również Prezes i wiceprezesi Prokuratorii

Generalnej.
3. Dokumentem upoważniającym radcę Prokuratorii Generalnej do wykonywania czynności

zastępstwa jest legitymacja służbowa, która zawiera w szczególności imię i nazwisko oraz
stanowisko służbowe radcy Prokuratorii Generalnej.]

<1. Czynności zastępstwa procesowego przed sądami, trybunałami i innymi organami
orzekającymi wykonują wyłącznie radcowie Prokuratorii Generalnej.

2. Czynności zastępstwa procesowego mogą wykonywać również Prezes i wiceprezesi
Prokuratorii Generalnej.

3. Dokumentem upoważniającym radcę Prokuratorii Generalnej do wykonywania
czynności zastępstwa procesowego jest legitymacja służbowa, która zawiera
w szczególności imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe radcy Prokuratorii
Generalnej.>

4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z Ministrem
Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór legitymacji służbowej radcy
Prokuratorii Generalnej oraz sposób dokonywania wpisów w tej legitymacji i
postępowania z nią, a także organ właściwy do jej wydania, uwzględniając w
szczególności termin ważności legitymacji służbowej, okoliczności uzasadniające jej
wymianę i zwrot oraz postępowanie w razie utraty legitymacji służbowej.

Art. 22.
1. W skład Prokuratorii Generalnej wchodzi Główny Urząd Prokuratorii Generalnej z

siedzibą w mieście stołecznym Warszawie oraz mogą wchodzić oddziały Prokuratorii
Generalnej.

2. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa, może
tworzyć, w drodze zarządzenia, oddziały Prokuratorii Generalnej z siedzibami w
miejscowościach, w których mają siedziby sądy apelacyjne. W zarządzeniu określa się
siedzibę i właściwość miejscową oddziału, która obejmuje obszar właściwości co
najmniej jednego sądu apelacyjnego.

3. Główny Urząd Prokuratorii Generalnej wykonuje zadania i czynności oddziału
Prokuratorii Generalnej w obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Warszawie oraz w
obszarach właściwości sądów apelacyjnych, dla których nie utworzono oddziałów
Prokuratorii Generalnej.

4. Prezes Prokuratorii Generalnej może przekazać sprawę oddziałowi lub Głównemu
Urzędowi Prokuratorii Generalnej z pominięciem ich właściwości miejscowej, jeżeli
wymaga tego ochrona praw lub interesów Skarbu Państwa. [W takim przypadku przepis
art. 8 ust. 5 stosuje się odpowiednio.] <W takim przypadku przepis art. 8a ust. 3
stosuje się odpowiednio.>

Art. 23.
1. Oddziały Prokuratorii Generalnej w okręgach swojej właściwości miejscowej

samodzielnie wykonują zadania i czynności Prokuratorii Generalnej.
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2. Oddziałem Prokuratorii Generalnej kieruje dyrektor oddziału, któremu funkcję tę
powierza Prezes Prokuratorii Generalnej. Dyrektor oddziału jest przełożonym radców i
innych pracowników tego oddziału.

3. Funkcję dyrektora oddziału Prokuratorii Generalnej powierza się radcy Prokuratorii
Generalnej.

<Art. 23a.
W sprawach, w których zastępstwo procesowe Skarbu Państwa wykonuje Prokuratoria
Generalna, sąd, trybunał lub inny organ orzekający dokonuje doręczeń pism i orzeczeń
do Głównego Urzędu Prokuratorii Generalnej albo do właściwego oddziału Prokuratorii
Generalnej.>

Art. 25.
1. Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw Skarbu Państwa,

nadaje Prokuratorii Generalnej, w drodze zarządzenia, statut określający organizację i
szczegółowe zasady funkcjonowania Prokuratorii Generalnej, a w szczególności:

1) organizację wewnętrzną Głównego Urzędu i oddziałów Prokuratorii Generalnej, w
tym funkcje inne niż dyrektor oddziału występujące w Prokuratorii Generalnej;

2) tryb udzielania pełnomocnictw, o których mowa w art. 17 ust. 1.
2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa, w drodze zarządzenia, określi sposób i tryb

przygotowywania, przyjmowania i prezentowania stanowisk Prokuratorii Generalnej, o
których mowa w art. 18, z uwzględnieniem przesłanek kwalifikowania spraw do kategorii
spraw o istotnym znaczeniu dla ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa.

3. Prezes Prokuratorii Generalnej ustala, w drodze zarządzenia, regulamin wewnętrznego
urzędowania Prokuratorii Generalnej, który określa w szczególności:

1) tryb wykonywania zadań i czynności w Prokuratorii Generalnej;
2) rozkład czasu pracy w Prokuratorii Generalnej w tygodniu oraz jego wymiar w

poszczególnych dniach tygodnia, w tym czas rozpoczynania i kończenia pracy w
poszczególnych dniach tygodnia, z uwzględnieniem zasad dotyczących
pracowników urzędów państwowych.

[4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb współdziałania
Prokuratorii Generalnej przy wykonywaniu zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z
organami władzy publicznej, państwowymi osobami prawnymi, państwowymi
jednostkami organizacyjnymi niemającymi osobowości prawnej oraz organami jednostek
samorządu terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań
publicznych na podstawie ustaw lub porozumień, w tym w szczególności zakres czynności
wykonywanych w ramach współdziałania przez Prokuratorię Generalną i te podmioty,
terminy wykonywania tych czynności oraz wymieniane informacje i dokumenty, z
uwzględnieniem wymogów wynikających z przepisów dotyczących właściwych
postępowań.]

<4. Prezes Rady Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1) zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej przy wykonywaniu

zastępstwa procesowego Skarbu Państwa z organami władzy publicznej,
państwowymi osobami prawnymi, państwowymi jednostkami organizacyjnymi
niemającymi osobowości prawnej oraz organami jednostek samorządu
terytorialnego i innymi podmiotami, którym powierzono wykonywanie zadań
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publicznych na podstawie ustaw lub porozumień, w tym w szczególności zakres
czynności wykonywanych w ramach współdziałania przez Prokuratorię
Generalną i te podmioty, terminy wykonywania tych czynności oraz
wymieniane informacje i dokumenty,

2) zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej przy wykonywaniu
zastępstwa Rzeczypospolitej Polskiej z organami władzy publicznej, w tym w
szczególności zakres czynności wykonywanych w ramach współdziałania przez
Prokuratorię Generalną i te organy, terminy wykonywania tych czynności oraz
wymieniane informacje i dokumenty,

3) zakres i tryb współdziałania Prokuratorii Generalnej przy wydawaniu opinii
prawnych z organami administracji publicznej i innymi podmiotami
uprawnionymi na podstawie odrębnych przepisów do reprezentowania Skarbu
Państwa

– mając na względzie zapewnienie należytej ochrony praw i interesów Skarbu
Państwa oraz dostępu Prokuratorii Generalnej do niezbędnych informacji
i dokumentów, a także uwzględniając wymogi wynikające z przepisów dotyczących
właściwych postępowań.>

Art. 43.
1. Wynagrodzenie radcy składa się z wynagrodzenia zasadniczego odpowiadającego

zajmowanemu stanowisku służbowemu, dodatku za wieloletnią pracę oraz dodatku
funkcyjnego w razie powierzenia funkcji w Prokuratorii Generalnej.

<1a. Radca wykonujący czynności zastępstwa procesowego jest uprawniony do
dodatkowego wynagrodzenia w wysokości nie niższej niż 65 % kosztów zastępstwa
procesowego zasądzonych lub przyznanych na rzecz Skarbu Państwa – Prokuratorii
Generalnej albo na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie, w której czynności te
były przez niego wykonywane, jeżeli koszty te zostały ściągnięte od strony
przeciwnej. Wysokość i termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia określa
umowa cywilnoprawna.

1b. Jeżeli czynności zastępstwa procesowego w sprawie były wykonywane przez więcej
niż jednego radcę, kwotę dodatkowego wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1a,
Prezes Prokuratorii Generalnej dzieli między radców, z uwzględnieniem nakładu
pracy poszczególnych radców.>

[2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej i starszych

radców Prokuratorii Generalnej,
2) stawki dodatku funkcyjnego osób pełniących w Prokuratorii Generalnej funkcje,

określone w art. 23 ust. 2 i 3, oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1
- z uwzględnieniem poziomu wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych sędziów
sądów powszechnych, przyjmując, że określone w ten sposób wynagrodzenie zasadnicze
radców Prokuratorii Generalnej i starszych radców Prokuratorii Generalnej nie może
przekraczać 130 % wynagrodzenia zasadniczego odpowiednio sędziego sądu okręgowego
i sędziego sądu apelacyjnego, a najwyższy dodatek funkcyjny nie może przekraczać kwoty
dodatku funkcyjnego przewidzianego dla prezesa odpowiedniego sądu.]

<2. Rada Ministrów określa, w drodze rozporządzenia:
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1) wysokość wynagrodzenia zasadniczego radców Prokuratorii Generalnej
i starszych radców Prokuratorii Generalnej,

2) stawki dodatku funkcyjnego osób pełniących w Prokuratorii Generalnej funkcje
określone w art. 23 ust. 2 i 3 oraz w zarządzeniu, o którym mowa w art. 25 ust. 1

– z uwzględnieniem poziomu wynagrodzeń zasadniczych i dodatków funkcyjnych
sędziów sądów powszechnych, przyjmując, że określone w ten sposób
wynagrodzenie zasadnicze radców Prokuratorii Generalnej i starszych radców
Prokuratorii Generalnej nie może przekraczać 130 % wynagrodzenia zasadniczego
w najwyższej stawce odpowiednio sędziego sądu okręgowego i sędziego sądu
apelacyjnego, a najwyższy dodatek funkcyjny nie może przekraczać kwoty dodatku
funkcyjnego przewidzianego dla prezesa odpowiedniego sądu.>

Art. 55.
[1. Radca ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia służbowe, w tym za

oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawa i uchybienia godności zawodu.]
<1. Radca ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia służbowe, w tym za

oczywistą obrazę przepisów prawa i za uchybienia godności zawodu.>
2. Za nadużycie wolności słowa przy wykonywaniu czynności służbowych, stanowiące

ściganą z oskarżenia prywatnego zniewagę strony, jej pełnomocnika, kuratora, świadka,
biegłego lub tłumacza, radca odpowiada tylko dyscyplinarnie.

<Art. 55a.
1. Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniające wszczęcia

postępowania dyscyplinarnego, Prezes Prokuratorii Generalnej może udzielić radcy
ostrzeżenia na piśmie, po uprzednim wysłuchaniu radcy. Przepis art. 61 ust. 5
stosuje się odpowiednio.

2. Radca może w terminie 14 dni od dnia doręczenia ostrzeżenia na piśmie wystąpić do
sądu pracy o uchylenie ostrzeżenia. Od orzeczenia sądu drugiej instancji skarga
kasacyjna nie przysługuje.>

Art. 65.
1. Odpis prawomocnego orzeczenia komisji dyscyplinarnej dołącza się do akt osobowych

radcy.
2. Prawomocne orzeczenie o ukaraniu podlega niezwłocznemu wykonaniu.
3. Karę dyscyplinarną, z wyjątkiem kary wydalenia z pracy w Prokuratorii Generalnej,

uważa się za niebyłą i wzmiankę o niej wykreśla się z akt komisji dyscyplinarnej i akt
osobowych radcy po upływie dwóch lat od uprawomocnienia się orzeczenia. Komisja
dyscyplinarna, biorąc pod uwagę osiągnięcia w pracy i zachowanie się radcy, może na
jego wniosek lub jego przełożonego uznać karę za niebyłą i zarządzić jej wykreślenie w
terminie wcześniejszym.

4. Po upływie pięciu lat od uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej ukarany
może wystąpić o uznanie za niebyłą kary wydalenia z pracy w Prokuratorii Generalnej.

<5. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio do ostrzeżenia, o którym mowa w art. 55a
ust. 1, z tym że uprawnienie do uznania ostrzeżenia za niebyłe i zarządzenia jego
wykreślenia przysługuje Prezesowi Prokuratorii Generalnej.>


