
 

Test z ustawy z 15.12.2016 r. o Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 

Polskiej 

 
 

Nr Treść pytania Odp. 
Źródło 
(art.) 

 

 
   

 
1. Prokuratoria Generalna Rzeczypospolitej Polskiej stoi na straży praw 

i interesów Rzeczypospolitej Polskiej: 
a) w tym praw i interesów Skarbu Państwa, oraz mienia państwowego 
nienależącego do Skarbu Państwa;, 
b) z wyłączeniem praw i interesów Skarbu Państwa, oraz mienia 
państwowego nienależącego do Skarbu Państwa;, 
c) w tym praw i interesów Skarbu Państwa, z wyjątkiem mienia 
państwowego nienależącego do Skarbu Państwa. 

a 

Art. 1 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
2. Nadzór nad Prezesem Prokuratorii Generalnej sprawuje: 

a) minister właściwy do spraw finansów publicznych;, 
b) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;, 
c) Prezes Rady Ministrów. 

c 

Art. 1 
ust. 4 

ProkGen
RPU 

  
3. Prezes Prokuratorii Generalnej składa sprawozdanie ze swojej 

działalności oraz działalności Prokuratorii Generalnej w poprzednim 
roku kalendarzowym: 
a) corocznie Prezesowi Rady Ministrów, w terminie do dnia 31 marca, 
b) corocznie Sejmowi, w terminie do dnia 31 marca, 
c) corocznie Radzie Ministrów, w terminie do dnia 30 czerwca. 

b 
Art. 3 

ProkGen
RPU 

  
4. Wyłączne zastępstwo Skarbu Państwa przed Sądem Najwyższym, 

zastępstwo Skarbu Państwa przed sądami powszechnymi i 
polubownymi, zastępstwo organów administracji rządowej przed 
sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym oraz przedstawianie 
sądom powszechnym, sądom administracyjnym, Sądowi 
Najwyższemu, Trybunałowi Konstytucyjnemu istotnych dla spraw 
poglądów: 
a) należy do zadań Prokuratorii Generalnej;, 
b) nie należy co zadań Prokuratorii Generalnej;, 
c) nie należy do zadań Prokuratorii Generalnej, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. 

a 

Art. 4 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
5. Wydawanie opinii prawnych oraz wydawanie opinii o projektach 

aktów normatywnych dotyczących istotnych praw i interesów 
Rzeczypospolitej Polskiej, w tym Skarbu Państwa, oraz organów 
wymiaru sprawiedliwości, a także regulujących postępowania przed 
sądami, trybunałami i innymi organami orzekającymi: 
a) należy do zadań Prokuratorii Generalnej;, 
b) nie należy co zadań Prokuratorii Generalnej;, 
c) nie należy do zadań Prokuratorii Generalnej, chyba że ustawa stanowi 
inaczej. 

a 

Art. 4 
ust. 1 

ProkGen
RPU 



  
6. Prokuratoria Generalna: 

a) nigdy nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu karnym;, 
b) wykonuje zastępstwo w postępowaniu karnym;, 
c) nie wykonuje zastępstwa w postępowaniu karnym; Prokuratoria 
Generalna może, na uzasadniony wniosek podmiotu reprezentującego 
Skarb Państwa lub państwowej jednostki organizacyjnej nieposiadającej 
osobowości prawnej, przejąć zastępstwo w postępowaniu karnym, jeżeli 
wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Skarbu Państwa. 

c 

Art. 4 
ust. 3 

ProkGen
RPU 

  
7. Prokuratoria Generalna w zakresie wykonywanych zadań jest: 

a) niezawisła;, 
b) niezależna;, 
c) niezawisła i niezależna. 

b 
Art. 5 

ProkGen
RPU 

  
8. Prokuratoria Generalna wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa 

reprezentowanego przez organy i podmioty, o których mowa w art. 6 
ustawy z 16.12.2016 r. o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym. Zastępstwo Skarbu Państwa wykonywane przez 
Prokuratorię Generalną jest obowiązkowe do zakończenia sprawy: 
a) w sprawach rozpoznawanych w pierwszej instancji przez sąd 
okręgowy;, 
b) w sprawach o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym 
stanem prawnym, jeżeli wartość przedmiotu sprawy jest niższa od kwoty 1 
000 000 zł;, 
c) w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, jeżeli wartość przedmiotu 
sprawy jest równa 1 000 000 zł. 

a 

Art. 7 
ust. 1 i 2 
ProkGen

RPU 

  
9. W postępowaniu o nadanie klauzuli wykonalności Prokuratoria 

Generalna: 
a) wykonuje zastępstwo;, 
b) co do zasady wykonuje zastępstwo;, 
c) nie wykonuje zastępstwa. 

c 

Art. 7 
ust. 4 

ProkGen
RPU 

  
10. Prokuratoria Generalna może przejąć zastępstwo Skarbu Państwa w 

każdej sprawie, jeżeli wymaga tego ochrona ważnych praw lub 
interesów Skarbu Państwa. Przejęcie zastępstwa Skarbu Państwa 
może nastąpić: 
a) w każdym stadium postępowania;, 
b) do chwili otwarcia przewodu sądowego przed sądem I instancji;, 
c) do chwili wydania orzeczenia przez sąd I instancji. 

a 

Art. 7 
ust. 5 

ProkGen
RPU 

  
11. Prokuratoria Generalna może przejąć zastępstwo na uzasadniony 

wniosek organów administracji rządowej przed sądami 
powszechnymi i Sądem Najwyższym, jeżeli: 
a) jest to uzasadnione okolicznościami sprawy;, 
b) wymaga tego ochrona ważnych praw lub interesów Rzeczypospolitej 
Polskiej;, 
c) wymaga tego ochrona praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej. 

b 
Art. 9 

ProkGen
RPU 

  
12. W postępowaniach przed organami sądowymi Unii Europejskiej i 

Trybunałem Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 
Prokuratoria Generalna współpracuje z ministrem: 
a) właściwym do spraw członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii 
Europejskiej;, 
b) właściwym do spraw Skarbu Państwa;, 

a 

Art. 11 
ust. 3 

ProkGen
RPU 



c) właściwym do spraw zagranicznych. 

  
13. Co do zasady, zastępstwo przez Prokuratorię Generalną innych niż 

Skarb Państwa państwowych osób prawnych lub osób prawnych z 
udziałem Skarbu Państwa jest: 
a) niemożliwe;, 
b) możliwe; niemożliwe jest jednak zastępstwo przez Prokuratorię 
Generalną osób prawnych z udziałem państwowych osób prawnych;, 
c) możliwe; możliwe jest również zastępstwo przez Prokuratorię 
Generalną osób prawnych z udziałem państwowych osób prawnych. 

c 

Art. 12 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
14. Zlecić Prokuratorii Generalnej przygotowanie raportu, analizy lub 

stanowiska obejmującego zagadnienia z zakresu działania 
Prokuratorii Generalnej, dotyczące w szczególności projektów 
ustaw, umów, a także orzeczeń sądowych zapadających w sprawach 
dotyczących Rzeczypospolitej Polskiej, może: 
a) Prezes Rady Ministrów;, 
b) Marszałek Sejmu;, 
c) minister właściwy do spraw Skarbu Państwa. 

a 
Art. 16 

ProkGen
RPU 

  
15. W sprawach dotyczących praw i interesów Rzeczypospolitej 

Polskiej, w tym praw i interesów Skarbu Państwa, Prokuratoria 
Generalna wydaje opinie prawne na wniosek podmiotu 
reprezentującego Skarb Państwa. W szczególności Prokuratoria 
Generalna opiniuje projekty umów, ugód oraz jednostronnych 
czynności prawnych. Prezes Prokuratorii Generalnej nie może 
odmówić wydania opinii prawnej, jeżeli wartość przedmiotu sprawy 
przekracza kwotę: 
a) 500 000 zł;, 
b) 1 000 000 zł;, 
c) 10 000 000 zł. 

b 

Art. 17 
ust. 1 i 2 
ProkGen

RPU 

  
16. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać 

opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz 
jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb 
Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza 
kwotę: 
a) 1 000 000 zł;, 
b) 10 000 000 zł;, 
c) 100 000 000 zł. 

c 

Art. 18 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
17. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa są obowiązane uzyskać 

opinię prawną Prokuratorii Generalnej o projektach umów, ugód oraz 
jednostronnych czynności prawnych dokonywanych przez Skarb 
Państwa, jeżeli wartość przedmiotu czynności prawnej przekracza 
kwotę 100 000 000 zł. Wniosek o wydanie opinii prawnej 
przedkładany jest Prokuratorii Generalnej nie później niż na 15 dni, a 
w uzgodnieniu z Prezesem Prokuratorii Generalnej nie później niż 
na: 
a) 4 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej;, 
b) 7 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej;, 
c) 10 dni, przed planowanym dokonaniem czynności prawnej. 

a 

Art. 18 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
18. Prokuratoria Generalna wydaje opinie prawne na zlecenie osoby 

zastępowanej. W szczególności Prokuratoria Generalna opiniuje 
projekty umów, ugód oraz jednostronnych czynności prawnych. 

b 
Art. 19 

ust. 1 i 2 
ProkGen



Prezes Prokuratorii Generalnej nie może odmówić wydania opinii 
prawnej, jeżeli wartość przedmiotu sprawy przekracza kwotę: 
a) 1 000 000 zł;, 
b) 10 000 000 zł;, 
c) 100 000 000 zł. 

RPU 

  
19. Podmioty reprezentujące Skarb Państwa oraz osoby zastępowane 

będące państwowymi osobami prawnymi, są obowiązane uzyskać 
opinię prawną Prokuratorii Generalnej w przedmiocie projektu 
umowy o doradztwo prawne, jeżeli wysokość wynagrodzenia 
przewidzianego łącznie za świadczone usługi przekracza kwotę w 
stosunku rocznym: 
a) 500 000 zł netto;, 
b) 500 000 zł brutto;, 
c) 1 000 000 zł netto. 

a 

Art. 20 
ust. 1 pkt 

1 
ProkGen

RPU 

  
20. Prezes Prokuratorii Generalnej wskazuje, który organ jest właściwy 

do podejmowania czynności procesowych za Skarb Państwa. Czyni 
to: 
a) wyłącznie z urzędu;, 
b) z urzędu lub na wniosek sądu;, 
c) z urzędu lub na wniosek strony postępowania. 

b 
Art. 24 

ProkGen
RPU 

  
21. Prezes Prokuratorii Generalnej tworzy Sąd Polubowny przy 

Prokuratorii Generalnej właściwy w sprawach sporów między innymi 
niż Skarb Państwa państwowymi osobami prawnymi, osobami 
prawnymi z udziałem Skarbu Państwa lub państwowych osób 
prawnych. Wnioskodawcy wnoszą opłaty za przeprowadzenie 
postępowania oraz ponoszą wydatki na wynagrodzenie i zwrot 
kosztów poniesionych przez biegłych, tłumaczy oraz koszty 
przeprowadzenia innych dowodów w postępowaniu przed Sądem 
Polubownym. Wysokość opłaty ustalana jest w stosunku do wartości 
przedmiotu sprawy i nie może być: 
a) niższa niż 100 000 zł;, 
b) wyższa niż 100 000 zł;, 
c) wyższa niż 1 000 000 zł. 

b 

Art. 26 
ust. 1 i 5 
ProkGen

RPU 

  
22. Wydatki i koszty postępowania w sprawie, w której Prokuratoria 

Generalna wykonuje zastępstwo Skarbu Państwa, ponosi podmiot 
reprezentujący Skarb Państwa, którego dotyczy przedmiot tego 
postępowania. Podmiot reprezentujący Skarb Państwa: 
a) nie ponosi kosztów zastępstwa wykonywanego przez Prokuratorię 
Generalną;, 
b) ponosi koszty zastępstwa wykonywanego przez Prokuratorię 
Generalną;, 
c) ponosi koszty zastępstwa wykonywanego przez Prokuratorię 
Generalną, jeżeli złożono taki wniosek. 

a 

Art. 32 
ust. 1 i 2 
ProkGen

RPU 

  
23. Czynności zastępstwa przed sądami, trybunałami i innymi organami 

orzekającymi wykonują: 
a) wyłącznie radcowie;, 
b) wyłącznie Prezes Prokuratorii Generalnej, wiceprezesi Prokuratorii 
Generalnej i radcowie;, 
c) Prezes Prokuratorii Generalnej, wiceprezesi Prokuratorii Generalnej, 
radcowie i referendarze. 

c 

Art. 33 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  



24. Dokumentem upoważniającym Prezesa Prokuratorii Generalnej, 
wiceprezesa Prokuratorii Generalnej i radcę do wykonywania 
czynności zastępstwa jest: 
a) legitymacja służbowa, która zawiera w szczególności imię i nazwisko 
oraz stanowisko służbowe;, 
b) pełnomocnictwo udzielone przez Prezesa Prokuratorii Generalnej;, 
c) upoważnienie ogólne, udzielone przez Prezesa Rady Ministrów. 

a 

Art. 33 
ust. 2 

ProkGen
RPU 

  
25. Czynności Prokuratorii Generalnej związane z wykonywaniem 

zastępstwa, wydawaniem opinii, sporządzaniem raportów, analiz i 
stanowisk, udziałem w negocjacjach i mediacjach oraz w 
postępowaniach przed organami międzynarodowymi, a także 
informacje i dokumenty stanowiące podstawę dokonania takich 
czynności: 
a) są objęte tajemnicą Prokuratorii Generalnej, 
b) mogą być objęte tajemnicą, jeżeli Prezes Prokuratorii Generalnej tak 
zarządzi, 
c) nie są objęte tajemnicą. 

a 

Art. 38 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
26. Pracami Prokuratorii Generalnej kieruje: 

a) Prezes Rady Ministrów;, 
b) Prezes Prokuratorii Generalnej przy pomocy wiceprezesów Prokuratorii 
Generalnej;, 
c) Dyrektor Prokuratorii Generalnej. 

b 

Art. 40 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
27. Prezesa Prokuratorii Generalnej powołuje: 

a) Sejm za zgodą Senatu;, 
b) Rada Ministrów;, 
c) Prezes Rady Ministrów. 

c 

Art. 41 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
28. Wiceprezesów Prokuratorii Generalnej powołuje Prezes Rady 

Ministrów na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej, w liczbie: 
a) 3;, 
b) nieprzekraczającej 3;, 
c) nieprzekraczającej 5. 

b 

Art. 41 
ust. 3 

ProkGen
RPU 

  
29. W Prokuratorii Generalnej działa: 

a) Kolegium Prokuratorii Generalnej;, 
b) Zgromadzenie Ogólne Prokuratorii Generalnej;, 
c) Zarząd Prokuratorii Generalnej. 

a 

Art. 43 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
30. W skład Kolegium Prokuratorii Generalnej wchodzą w liczbie nie 

większej niż: 
a) 12;, 
b) 24;, 
c) 36. 

b 

Art. 43 
ust. 2 

ProkGen
RPU 

  
31. Prokuratorii Generalnej statut określający jej organizację 

wewnętrzną i funkcje występujące w Prokuratorii Generalnej oraz 
organizację i szczegółowe zasady funkcjonowania Urzędu 
Prokuratorii Generalnej, nadaje: 
a) Prezes Rady Ministrów, w drodze zarządzenia, 
b) Prezes Rady Ministrów, w drodze rozporządzenia, 
c) Prezes Prokuratorii Generalnej, w drodze zarządzenia. 

a 
Art. 48 

ProkGen
RPU 

  
32. W Urzędzie Prokuratorii Generalnej są zatrudnieni radcowie. b Art. 50 



Radcowie przy wykonywaniu czynności: 
a) nie są niezależni;, 
b) są niezależni;, 
c) są niezawiśli. 

ust. 1 i 
art. 51 
ust. 2 

ProkGen
RPU 

  
33. Radcowie wykonują polecenia przełożonych dotyczące treści 

czynności. Na żądanie radcy przełożony wydaje polecenie na piśmie 
wraz z uzasadnieniem. Jeżeli radca nie zgadza się z poleceniem: 
a) nie może żądać, aby zmieniono polecenie albo wyłączono go od udziału 
w sprawie;, 
b) może żądać wyłącznie, aby wyłączono go od udziału w sprawie;, 
c) może żądać, aby zmieniono polecenie albo wyłączono go od udziału w 
sprawie. 

c 

Art. 52 
ust. 1 i 2 
ProkGen

RPU 

  
34. Radców mianuje: 

a) Prezydent RP;, 
b) Prezes Rady Ministrów;, 
c) Prezes Prokuratorii Generalnej. 

c 

Art. 55 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
35. Na wniosek podmiotu reprezentującego Skarb Państwa Prezes 

Prokuratorii Generalnej może delegować radcę, za jego zgodą, do 
pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami w jednostce 
organizacyjnej Skarbu Państwa podległej, nadzorowanej lub 
kierowanej przez ten podmiot – na czas określony, nie dłuższy niż: 
a) 3 miesiące;, 
b) 12 miesięcy;, 
c) 33 miesiące. 

c 

Art. 60 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
36. Radcowie: 

a) nie mogą zrzeszać się w związkach zawodowych;, 
b) mogą zrzeszać się w związkach zawodowych;, 
c) mogą zrzeszać się w związkach zawodowych, za zgodą Prezesa 
Prokuratorii Generalnej. 

a 

Art. 64 
ust. 2 

ProkGen
RPU 

  
37. Radca podlega corocznej ocenie kwalifikacyjnej. Ocena 

kwalifikacyjna może być ponadto dokonana w każdym czasie na 
polecenie: 
a) Prezesa Rady Ministrów;, 
b) Prezesa Prokuratorii Generalnej;, 
c) Prokuratora Generalnego. 

b 

Art. 66 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
38. W terminie 14 dni od dnia doręczenia negatywnej oceny 

kwalifikacyjnej, radca może zwrócić się do Prezesa Prokuratorii 
Generalnej z wnioskiem o dokonanie ponownej oceny 
kwalifikacyjnej. Od negatywnej oceny kwalifikacyjnej: 
a) nie przysługuje środek zaskarżenia;, 
b) przysługuje odwołanie do właściwego dla siedziby Urzędu Prokuratorii 
Generalnej sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, 
za pośrednictwem Prezesa Prokuratorii Generalnej, w terminie 14 dni od 
dnia jej doręczenia;, 
c) przysługuje skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego, za 
pośrednictwem Prezesa Prokuratorii Generalnej, w terminie 14 dni od dnia 
jej doręczenia. 

b 

Art. 66 
ust. 5 i 6 
ProkGen

RPU 

  
39. Od orzeczenia sądu apelacyjnego skarga kasacyjna: a Art. 66 



a) nie przysługuje;, 
b) przysługuje;, 
c) przysługuje, jeżeli negatywna ocena kwalifikacyjna dotyczy radcy z co 
najmniej 10-letnim stażem pracy w Prokuratorii Generalnej. 

ust. 6 
ProkGen

RPU 

  
40. Radcy przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w wysokości 

wynoszącej po 5 latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia 
zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy 
aż do osiągnięcia: 
a) 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;, 
b) 30% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego;, 
c) 50% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. 

a 

Art. 68 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
41. Po 15 latach pracy w Prokuratorii Generalnej radcy przysługuje 

corocznie dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze: 
a) 6 dni;, 
b) 12 dni;, 
c) 16 dni. 

b 

Art. 71 
ust. 1 pkt 

2 
ProkGen

RPU 

  
42. Radcy, którego stosunek pracy został rozwiązany z powodu nabycia 

prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury, 
przysługuje jednorazowa odprawa w wysokości trzymiesięcznego 
wynagrodzenia, a w wysokości sześciomiesięcznego 
wynagrodzenia, jeżeli radca przepracował co najmniej: 
a) 10 lat;, 
b) 15 lat;, 
c) 20 lat. 

c 

Art. 72 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
43. Stosunek pracy radcy tymczasowo aresztowanego: 

a) wygasa;, 
b) ulega z mocy prawa zawieszeniu na czas trwania tego aresztowania;, 
c) ulega z mocy prawa rozwiązaniu. 

b 

Art. 73 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
44. W przypadku dwukrotnego otrzymania negatywnej oceny 

kwalifikacyjnej stosunek pracy radcy: 
a) ulega rozwiązaniu z jego winy bez wypowiedzenia;, 
b) ulega rozwiązaniu z jego winy za wypowiedzeniem;, 
c) nie ulega rozwiązaniu. 

a 

Art. 74 
ust. 1 pkt 

5 
ProkGen

RPU 

  
45. Radca: 

a) nie ponosi odpowiedzialności dyscyplinarnej, tylko służbową;, 
b) ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia służbowe, z 
wyjątkiem oczywistej obrazy przepisów prawa, za co ponosi 
odpowiedzialność karną na podstawie art. 231 Kodeksu karnego;, 
c) ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za przewinienia służbowe, w 
tym za oczywistą obrazę przepisów prawa i za uchybienia godności 
zawodu. 

c 

Art. 83 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
46. Za przewinienie dyscyplinarne mniejszej wagi, nieuzasadniające 

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego, Prezes Prokuratorii 
Generalnej może udzielić radcy: 
a) ustnego ostrzeżenia;, 
b) ostrzeżenia na piśmie;, 
c) upomnienia. 

b 

Art. 84 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
47. Karami dyscyplinarnymi są m.in.: c Art. 85 



a) upomnienie i nagana;, 
b) nagana z ostrzeżeniem i nagana z pozbawieniem możliwości objęcia 
funkcji przez okres do 3 lat;, 
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe. 

ProkGen
RPU 

  
48. Postępowanie dyscyplinarne nie może być wszczęte po upływie: 

a) 3 miesięcy od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu 
uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną ani po upływie 3 lat od 
dnia popełnienia takiego czynu;, 
b) 3 miesięcy od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu 
uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną ani po upływie 2 lat od 
dnia popełnienia takiego czynu;, 
c) 6 miesięcy od dnia uzyskania wiadomości o popełnieniu czynu 
uzasadniającego odpowiedzialność dyscyplinarną ani po upływie 3 lat od 
dnia popełnienia takiego czynu. 

a 

Art. 86 
ust. 2 

ProkGen
RPU 

  
49. W razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy radcy w 

Prokuratorii Generalnej w toku postępowania dyscyplinarnego, 
postępowanie to: 
a) umarza się;, 
b) toczy się dalej;, 
c) przekazuje się organom ścigania celem wszczęcia i przeprowadzenia 
postępowania karnego. 

a 

Art. 86 
ust. 5 

ProkGen
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50. W sprawach dyscyplinarnych orzekają: 

a) Komisja Dyscyplinarna Prokuratorii Generalnej w I i II instancji – w 
różnym składzie;, 
b) Komisja Dyscyplinarna Prokuratorii Generalnej w I instancji i Wyższa 
Komisja Dyscyplinarna Prokuratorii Generalnej w II instancji;, 
c) Komisja Dyscyplinarna Prokuratorii Generalnej w I instancji i 
Odwoławcza Komisja Dyscyplinarna Prokuratorii Generalnej w II instancji. 

c 

Art. 88 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
51. Członków komisji dyscyplinarnych, w tym przewodniczącego i 

zastępców przewodniczącego, Prezes Prokuratorii Generalnej 
powołuje na okres: 
a) 4 lat;, 
b) 5 lat;, 
c) 6 lat. 

b 

Art. 88 
ust. 2 

ProkGen
RPU 

  
52. Komisja dyscyplinarna orzeka w składach: 

a) jednoosobowych;, 
b) trzyosobowych;, 
c) pięcioosobowych. 

b 

Art. 88 
ust. 4 

ProkGen
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53. Rzecznika dyscyplinarnego Prokuratorii Generalnej powołuje, na 

okres kadencji komisji dyscyplinarnej: 
a) Kolegium Prokuratorii Generalnej;, 
b) Prezes Rady Ministrów na wniosek Prezesa Prokuratorii Generalnej;, 
c) Prezes Prokuratorii Generalnej. 

c 

Art. 89 
ust. 1 

ProkGen
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54. Rozstrzygnięcia komisji dyscyplinarnej zapadają w formie: 

a) wyroków;, 
b) orzeczeń i postanowień;, 
c) wyłącznie postanowień. 

b 

Art. 91 
ust. 7 

ProkGen
RPU 

  
55. W wyjątkowych przypadkach komisja dyscyplinarna I instancji może a Art. 91 



odroczyć ogłoszenie orzeczenia na czas nie dłuższy niż: 
a) 7 dni;, 
b) 14 dni;, 
c) 21 dni. 

ust. 11 
ProkGen

RPU 

  
56. Od orzeczenia komisji dyscyplinarnej I instancji kończącego 

postępowanie w sprawie strony mają prawo wniesienia: 
a) skargi;, 
b) apelacji;, 
c) odwołania. 

c 

Art. 92 
ust. 1 

ProkGen
RPU 

  
57. Wniesienie odwołania w terminie: 

a) wstrzymuje wykonanie orzeczenia;, 
b) nie wstrzymuje wykonania orzeczenia;, 
c) wstrzymuje wykonania orzeczenia, jeżeli Prezes Prokuratorii 
Generalnej tak postanowi. 

a 

Art. 93 
ust. 2 

ProkGen
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58. Od orzeczeń komisji dyscyplinarnej II instancji stronom: 

a) służy odwołanie do sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń 
społecznych właściwego ze względu na siedzibę Urzędu Prokuratorii 
Generalnej;, 
b) służy skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego;, 
c) nie przysługuje środek zaskarżenia. 

a 

Art. 94 
ust. 2 

ProkGen
RPU 

  
59. 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: 
a) 2 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;, 
b) 3 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia;, 
c) 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia. 

a 

Art. 95 
ust. 3 

ProkGen
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60. Ukarany może wystąpić o uznanie za niebyłą kary wydalenia z pracy 

w Prokuratorii Generalnej po upływie: 
a) 5 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej;, 
b) 10 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej;, 
c) 15 lat od dnia uprawomocnienia się orzeczenia komisji dyscyplinarnej. 

a 

Art. 95 
ust. 4 
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