
                                                            

 
Druk nr 1114-A       

SEJM 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

VIII kadencja 

 

  

 
D O D A T K O W E  S P R A W O Z D A N I E  

KOMISJI  DO  SPRAW  ENERGII  I  SKARBU  PAŃSTWA 
 ORAZ  KOMISJI  SPRAWIEDLIWOŚCI  I  PRAW  CZŁOWIEKA 

 

o rządowym projekcie ustawy o Prokuratorii 
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej  (druk nr 1055) 
 

Sejm na 32. posiedzeniu w dniu 13 grudnia 2016 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 
Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 1114 do Komisji do Spraw 
Energii i Skarbu Państwa oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w celu 
rozpatrzenia wniosku oraz poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu.  

Komisje po rozpatrzeniu wniosku oraz poprawek na posiedzeniu w dniu 14 grudnia 2016 r. 
 

wnoszą:  
 

Wysoki Sejm  raczy wniosek i następujące poprawki:  

 
odrzucić projekt ustawy; 
– KP PO 

– odrzucić 
 

1) w art. 107: 
a) w pkt 1 lit. a nadać brzmienie: 

„a) pkt 3a otrzymuje brzmienie: 
„3a) radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej i referendarzy 

zatrudnionych w Urzędzie Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej 
Polskiej,”,”, 

b) pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Zakaz zajmowania stanowisk w organach spółek, o którym mowa w 
art. 4 pkt 1, nie dotyczy osób wymienionych w art. 2 pkt 1, 2, 3a, 3c i 
6–10, o ile zostały zgłoszone do objęcia takich stanowisk w spółce 
prawa handlowego przez: Skarb Państwa, inne państwowe osoby 
prawne, spółki, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50 % 
kapitału zakładowego lub 50 % liczby akcji, jednostki samorządu 
terytorialnego, ich związki lub inne osoby prawne jednostek 
samorządu terytorialnego; osoby te nie mogą zostać zgłoszone do 



więcej niż dwóch spółek prawa handlowego z udziałem podmiotów 
zgłaszających te osoby.”.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
2) w art. 123 dotychczasową treść oznaczyć jako ust. 1 i dodać ust. 2 w brzmieniu: 

„2. Legitymacje służbowe radców i starszych radców Prokuratorii Generalnej Skarbu 
Państwa mogą być używane jako legitymacje służbowe radców Prokuratorii 
Generalnej, o których mowa w art. 33 ust. 2, przez okres ważności tych legitymacji 
nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2017 r.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
3) w art. 125 w ust. 2 wyrazy „na zasadach przewidzianych w ustawie, o której mowa w art. 

134” zastąpić wyrazami „na zasadach dotychczasowych”; 
– KP PiS 

– przyjąć 
 

4) w art. 128: 
a) w ust. 3 po wyrazach „pozostają bez zmian” skreślić wyrazy „z zastrzeżeniem ust. 

5.”, 
b) skreślić ust. 5; 

– KP Nowoczesna 
– odrzucić 

 
 

5) w art. 135 wyrazy „które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia” 
zastąpić wyrazami „które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2017 r.”. 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 
Warszawa, dnia 14 grudnia 2016 r. 
 
 

 

Przewodniczący Komisji 
do Spraw Energii i Skarbu Państwa 

 
                  /-/ Marek Suski 

Przewodniczący Komisji 
Sprawiedliwości i Praw Człowieka 

 
/-/ Stanisław Piotrowicz 

 
 

  Sprawozdawca 
 

  /-/ Beata Mateusiak-Pielucha 
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