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Streszczenie
Artykuł pokazuje, iż prokuratura jako organ pozakonstytucyjny podlega wpływom po-
litycznym. Autorka prezentuje, jak wygląda podporządkowanie prokuratury w Polsce 
i innych krajach Unii Europejskiej. Wskazuje, iż zapoczątkowana w 2010 r. reforma pro-
kuratury i rozłączenie funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości nie 
przyniosło oczekiwanych rezultatów, ponieważ reforma Prokuratury nie została zakoń-
czona. Również nie wzmocniła pozycji procesowej proukratora generalnego, ale ją osła-
biła. Ustawa przyniosła bowiem wiele przepisów, które z jednej strony były przyczynkiem 
do niezależności prokuratury, a z drugiej strony narzędziem kontroli nad prokuraturą 
(art. 10e i 10f), czyniąc tę niezależność iluzoryczną. Dlatego zdaniem autorki, należy dać 
szanse nowej regulacji, mimo zastrzeżeń. Realizacja w praktyce ustawy z 2016 r. ma do-
prowadzić do odzyskania przez proukratora generalnego silnej pozycji zarówno wobec 
podległych prokuratorów, jak i organów zewnętrznych.

1 Autorka jest profesorem w Katedrze Instytucji Prawnych i Praw Człowieka Wydziału 
Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. E-mail: hzalucka@onet. eu.



112 PRZEGLĄD PRAWA KONSTYTUCYJNEGO 2016/5

Summary

The prosecution in the new Act of Parliament dated back to 2016. 
An experiment with the subjection of the prosecution to the executive

The article proves that the prosecution as an non-constitutional authority is subjected to po-
litical influences. The author presents the subordination of the prosecution in Poland and 
other European Union countries. The author indicates that the 2010 reform of the prose-
cution as well as the disengagement of the Attorney General and Minister of Justice offi-
ces has not produced the expected results, since the reform of the prosecution has not been 
completed. The reform not only failed to strengthened the position of the Attorney Gene-
ral but it has weakened one’s prerogatives. The aforementioned Act of Parliament brought 
many of the provisions, which on one hand are a contribution to the independence of the 
prosecutor’s office, and on the other hand, are a tool of control over the prosecution (article 
10e and 10f), making the prosecution’s independence illusory. Therefore, according to the 
author, the new regulations should be given a chance, despite concerns. The aim of the im-
plementation the 2016 Act of Parliament is to provide recovery of strong position by the 
Attorney General against both the subordinate prosecutors, as well as external bodies.

*

I.

Poszczególne państwa różnie umiejscawiają instytucję prokuratury w syste-
mie organów państwowych2. W niektórych państwach zadania prokuratury 
obejmują bliską władzy wykonawczej funkcję egzekwowania polityki państwa 
w zakresie praworządności3. Współcześnie miejsce prokuratury w ramach trój-

2 H. Zięba-Załucka, Prokuratura – Prokurator Generalny, [w:] Organy państwowe w ustroju 
konstytucyjnym RP, red. H. Zięba-Załucka, Rzeszów 2016, s. 373 i n.; idem, Instytucje Pro-
kuratury w Polsce, Warszawa 2003, s. 179 i n.; idem, Pozycja ustrojowa organów prokuratury 
w wybranych państwach europejskich, [w:] Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości, t. II, 
Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, red. J. Jaskiernia, Toruń 2011, s. 475 
i n.; E. Rojowska, Komentarz do art. 1, [w:] Ustawa o prokuraturze. Komentarz, M. Mitera, 
M. Rojewski, E. Rojowska, Warszawa 2011, s. 18 i n.,.
3 B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, 
Zakamycze 2004, s. 621.
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podziału władz nie jest jednolicie określone. W nielicznych państwach demo-
kratycznych (na przykład we Włoszech) w doktrynie prawa konstytucyjnego 
przeważa opinia, że prokuratura jest częścią władzy sądowniczej. „Orzecz-
nictwo włoskiego Trybunału Konstytucyjnego nie pozwala na jednoznaczne 
określenie ustrojowej pozycji prokuratury”, ale znaleźć w nim można tenden-
cję „do postrzegania prokuratora jako usytuowanego w strukturze wymiaru 
sprawiedliwości”4. W tym ujęciu niezależność prokuratury od władzy wyko-
nawczej wzmacnia pozycję władzy sądowniczej i służy związanemu z zasadą 
podziału władz systemowi równowagi i hamowania5.

O modelu prokuratury decyduje jej miejsce wśród organów władzy usta-
wodawczej, wykonawczej i sądowniczej, a w szczególności to, jaki organ po-
siada kompetencje powoływania i odwoływania proukratora generalnego, 
oraz to, przed którym organem prokuratura jest odpowiedzialna za realiza-
cję powierzonych jej zadań. Podkreślić należy, że w państwach demokratycz-
nych istnieją różne modele funkcjonowania prokuratury. Ustawodawca nie 
jest tu ograniczony normami prawa międzynarodowego, które nie wprowa-
dzają sztywnych reguł nakazujących usytuowanie prokuratury w określonej 
relacji z władzą wykonawczą, ustawodawczą czy sądowniczą.

Niektóre konstytucje, podnosząc rangę organów prokuratury oraz stabil-
ność rozwiązań dotyczących jej ustroju, zawierają regulacje dotyczące tej insty-
tucji, np. Bułgarii, Chorwacji, Hiszpanii, Holandii, Grecji, Litwy, Rosji, Portu-
galii, Włoch, ale w jedenastu państwach prokuratura nie ma charakteru organu 
konstytucyjnego, np. w Austrii, Danii, Estonii, Finlandii, Islandii w Niemczech, 
Norwegii, Słowacji, Słowenii, Malcie oraz Stanach Zjednoczonych6.

W większości państw demokratycznych prokuraturę włączono do systemu 
organów władzy wykonawczej (np. we Francji, Czechach, Kanadzie, Holan-
dii, Niemczech). Występują tu dwa modele: francuski (prokuratura podpo-
rządkowana jest ministrowi sprawiedliwości, który jest naczelnym prokura-
torem korzystającym z prawa wydawania prokuratorom wiążących poleceń, 
a funkcja ścigania jest tylko jednym z zadań) i niemiecki (w modelu niemiec-
kim prokuratura jest przede wszystkim organem państwa powołanym do ści-

4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 K. Sitkowska, Pozycja ustrojowa i karnoprocesowa Prokuratury w Polsce na tle porównawczym, 
Toruń 2012, s. 96–119.
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gania przestępstw; w tym modelu prokuratura również jest podporządkowa-
na ministrowi sprawiedliwości).

Podległość władzy wykonawczej rodzi obawy o wpływ polityczny mini-
stra na prokuraturę, czy szerzej rzecz ujmując – partii, którą reprezentuje on 
w rządzie. Stąd też dużo zależy od stworzenia w normach prawa dotyczących 
prokuratury zabezpieczeń, przed możliwością realnego wpływu władzy wyko-
nawczej na decyzje prokuratorów w poszczególnych sprawach oraz przyjęcia 
rozwiązań sprzyjających ich apolityczności. Prokuratura, mimo że na jej czele 
stoi minister, nie może być w państwie demokratycznym traktowana jako or-
gan rządowy zobligowany do realizacji w konkretnych, prowadzonych przez 
nią sprawach, poleceń rządu bądź ministra. Zauważam, iż również w Polsce 
do 2009 r. włączono prokuraturę w segment władzy wykonawczej7. Następ-
nie reformą prokuratury z 2010 r. rozdzielono funkcje prokuratora general-
nego i ministra sprawiedliwości, ale aktualny obóz rządzący zaproponował 
powrót do tego rozwiązania od 1 marca 2016 r.

Najczęściej prokuratura związana jest jednak z władzą ustawodawczą, 
gdzie parlament powołuje i odwołuje proukratora generalnego (np. Słowenia, 
Węgry) albo prezydent odwołuje prokuratora generalnego na wniosek par-
lamentu (Słowacja, Malta). W kilku krajach prokuratura stanowi część wła-
dzy sądowniczej poprzez fakt wskazywania przez Rady Sądownicze kandy-
data na prokuratora generalnego (np. Andora, Belgia, Rumunia, Chorwacja).

W większości państw kieruje prokuraturą proukrator generalny. Jest on 
powoływany bądź bezpośrednio przez prezydenta np. na Cyprze, w Austrii 
na wniosek ministra sprawiedliwości, w Finlandii na wniosek Rady Pań-
stwa, w Islandii i na Malcie na wniosek ministra sprawiedliwości, w Portu-
galii na wniosek rządu. W monarchiach proukratora generalnego powołuje 
król: np. w Belgii na wniosek ministra sprawiedliwości, w Hiszpanii na wnio-
sek rządu po zasięgnięciu opinii Generalnej Rady Władzy Sądowniczej. Bez-
pośrednio przez rząd lub ministra sprawiedliwości proukrator generalny po-
woływany jest np. w Czechach, Estonii, Danii i Szwecji8.

Podczas dyskusji na temat połączenia funkcji ministra sprawiedliwości 
i prokuratora generalnego wskazywano, że w wielu krajach funkcje mini-

7 Szerzej na temat modelu ustrojowego prokuratury w Polsce w latach 1918–2014: L. Ma-
zowiecka, Prokuratura w Polsce 1918–2014, Warszawa 2015, s. 180 i n.
8 K. Sitkowska, Pozycja ustrojowa..., s. 96; H. Zięba-Załucka, Prokuratura..., s. 373 i n.
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stra sprawiedliwości i prokuratora generalnego są połączone i że jest to do-
bry przykład, który należy zastosować w Polsce. Padały nawet nazwy niektó-
rych pańśtw Unii Europejskiej. W 27 państwach Unii Europejskiej – spośród 
28 – obowiązuje rozdział funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora ge-
neralnego, zgodnie z zasadą, że sędziowie i prokuratorzy nie mogą mieć tego 
samego zwierzchnika9. Rozdział funkcji nie wyłącza podporządkowania pro-
kuratury władzy wykonawczej.

II.

Model funkcjonowania prokuratury obowiązujący od 1 kwietnia 2010 r. w dość 
powszechnym odczuciu społecznym, nie zdał egzaminu. Uważam, iż czas funk-
cjonowania prokuratury w kształcie z lat 2009–2015 wyczerpał się. Jednym 
z głównych powodów takiego stanu rzeczy były regulacje prawne niezwykle 
ograniczające pozycje proukratora generalnego i to zarówno w aspekcie we-
wnętrznym jak i zewnętrznym. Powołaną wyżej nowelizacją bardzo poważnie 
ograniczono Radzie Ministrów realizacje konstytucyjnych zobowiązań wo-
bec państwa, związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa jego obywatelom.

Niezależność prokuratury może się więc okazać krótkim eksperymentem, 
a nie trwałą systemową zmianą. Moment na zawrócenie reformy wydaje się 
odpowiedni. Tylko czy tak rzeczywiście jest? I tak, i nie. Reforma ukróciła 
wprawdzie praktyki instrumentalnego wykorzystywania prokuratury w ce-
lach politycznych, jednak pełnej niezależności nigdy jej nie zapewniła. Wła-
dza pozostawiła sobie haczyki, dzięki którym mogła wpływać na prokuraturę, 
nie tylko wtedy, kiedy jej działania odbiegały od polityki karnej wytyczanej 
przez rząd, ale również wtedy, gdy wymagał tego doraźny interes politycz-
ny. Ograniczony wpływ na własny budżet, brak możliwości legislacyjnych, 
a przede wszystkim ocena rocznego sprawozdania prokuratora generalne-
go10, która dawała podstawy do jego odwołania były podstawą przywoływa-

9 Ministrowie Sprawiedliwości i Prokuratorzy Generalni – jak jest w Unii Europejskiej? http://
iustitia.pl/informacje/1142-ministrowie-sprawiedliwosci-i-prokuratorzy-generalni-jak-jest-
w-unii-europejskiej (9.04.2016).
10 H. Zięba- Załucka, Prokuratura a Rada Ministrów (na marginesie oceny sprawozdania 
prokuratora generalnego przez prezesa Rady Ministrów), „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 
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nia prokuratury do porządku. Do takich sytuacji nie dochodziłoby zapewne, 
gdyby prokuratura była organem konstytucyjnym. Tyle że mimo poważnych 
dyskusji, a nawet projektów zabrakło politycznej woli, aby dokończyć zatrzy-
maną w pół kroku reformę.

Argumenty, że prokuratura działała źle, zawsze łatwo sformułować. Po-
dobnie jak podawać przykłady krajów europejskich, na których tle polski mo-
del prokuratury oderwanej od rządu jest ewenementem bliższym Białorusi 
niż Francji czy Austrii. Bo prawdą jest też i to, że w większości krajów euro-
pejskich prokuratura podporządkowana jest władzy wykonawczej11.

Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie o prokuraturze wzmacniają zda-
niem ministra sprawiedliwości i proukratora generalnego pozycję ustrojową 
prokuratury w stosunku do stanu, jaki był dotychczas12. Minister sprawie-
dliwości, oceniając nowy model proukratury, podkreślił, że „najgorsze są tzw. 
naciski niejawne i to co się dzieje za kulisami i zamkniętymi drzwiami, gdy 
opada kurtyna i nikt nie wie, co się dzieje. Dobre są natomiast sytuacje, gdy 
mamy do czynienia z transparentną decyzją, jawną, jasną, za którą przeło-
żony w stosunku do podwładnych bierze odpowiedzialność. I ta ustawa daje 
taką ścieżkę. To nie znaczy, że tworzymy instytucję doskonałą, bo nic, co ludz-
kie nie jest doskonałe, każdy może popełniać błędy i my nie jesteśmy wol-
ni od błędów, ale będziemy koncentrować się na tym, aby tych błędów było 
możliwie jak najmniej. [...] władza musi być realna, jeśli ma dawać możliwo-
ści oddziaływania na rzeczywistość. Ta władza poprzez zmiany przepisów 
o prokuraturze będzie władzą działającą pod bardzo ścisłą kontrolą polskie-
go parlamentu, kontrolą przedstawicieli narodu, którzy zostali wybrani w de-
mokratycznych wyborach [...] realną kontrolą, która może się nawet skoń-
czyć wnioskiem o wotum nieufności i odwołanie prokuratora generalnego” 13.

Prokuratura została uniezależniona od resortu sprawiedliwości przed sze-
ścioma laty ustawą z 2009 r.14 Oddzielenie tych funkcji było realizacją pro-
gramu wyborczego PO. Rozdział od początku krytykowało PiS, wskazując, 

2014, nr 3, s. 195 i n.
11 T. Pietryga, Eksperyment, niezależna prokuratura, www.rp.pl/opinie (19.04.2016).
12 Z. Ziobro, Nie tworzymy doskonałej prokuratury, www.rp.pl/Prokuratorzy (21.04 2016).
13 Ibidem.
14 Ustawa z 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2009, Nr 178, poz. 1375).
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że minister za pośrednictwem prokuratury powinien móc wpływać na poli-
tykę karną. Przywrócenie połączenia tych funkcji PiS zapowiadało w kam-
panii wyborczej.

III.

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej nie określa ustrojowego modelu pro-
kuratury15, ani sposobu powoływania prokuratorów, co daje ustawodaw-
cy znaczną swobodę przy wyborze konkretnego modelu ustrojowego usy-
tuowania prokuratury16. Polski ustawodawca dotychczas nie zdefiniował 
prokuratury jako organu w systemie władz państwa17 za pomocą definicji 
formalnej. W literaturze przedmiotu sytuowano ją gdzieś między władzą 
wykonawczą a sądowniczą18, ale tylko funkcjonalny związek prokuratury 
i sądownictwa przy zachowaniu niezależności od władzy wykonawczej jest 
niezbędnym warunkiem sprawnego działania prokuratury w zakresie po-
wierzonych jej zadań19.

Niezależnie od tego czy prokuratura była wymieniona w Konstytucji20, czy 
sytuowana ustrojowo ustawą zwykłą ustawodawca określał ją przez wskazanie 
jej zadań i struktury. Podobnie Konstytucja RP nie definiuje ustrojowej pozycji 

15 A. Stankowski, Propozycja unormowań Prokuratury w Konstytucji RP, „Prokuratura i Prawo” 
2009, nr 10; A. Ważny, Konstytucja bez prokuratury, „Prokuratura i Prawo” 2009, nr 9.
16 D. Wysocki, Nowe usytuowanie Prokuratury w systemie organów państwowych, „Państwo 
i Prawo” 2010, z. 5.
17 L. Kubicki, [w:] Rozdział funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Spra-
wiedliwości. Sesja naukowa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego – 
9 października 2007, K. Parulski (oprac.), „Prokurator” 2007, nr 3–4, s. 22.
18 S. Waltoś, [w:] Sesja naukowa na temat: Rozdział funkcji Prokuratora Generalnego od sta-
nowiska Ministra Sprawiedliwości, G. Nauka, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 1, s. 176 i n.; 
R. Kmiecik, Prokuratura w demokratycznym państwie prawnym (refleksje sceptyczne), „Prokurator” 
2000, nr 1, s. 10; S.J. Jaworski, Konstytucjonalizacja prokuratury- problem nadal aktualny czy 
definitywnie zamknięty?, [w:] Konstytucja, ustrój, system finansowy państwa. Księga pamiątkowa 
ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, s. 98; idem, Rozważania na temat modelu prokuratury, 
„Prokuratura i Prawo” 2005, nr 5, s. 14.
19 H. Zięba- Załucka, Instytucja Prokuratury..., s. 146 i n.
20 H. Zięba- Załucka, Prokuratura organem ustawowym czy może konstytucyjnym, „Przegląd 
Prawa Publicznego” 2011, nr 5, s. 20 i n.
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proukratora generalnego przesądzając jedynie w art. 191 ust. 1, że posiada on 
kompetencje do występowania z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego 
w sprawach podlegających orzecznictwu tego Trybunału. Z przepisu tego wy-
nika zatem jedynie, że proukrator generalny jest jednym z organów państwa. 
Konstytucja w najmniejszym stopniu nie przesądza natomiast o jego usytu-
owaniu (a tym bardziej całej prokuratury) w systemie organów państwa. Po-
zostawione jest to ustawodawcy do regulacji ustawowej, który ma pełną swo-
bodę co do wyboru i kształtu modelu prokuratury.

Przedstawiony sposób określenia prokuratury przyjmowała również ustawa 
z 20 czerwcu 1985 r. o prokuraturze21. Art. 1 ust. 1 ustawy mówił, iż prokura-
turę stanowią proukrator generalny oraz podlegli mu prokuratorzy powszech-
nych i wojskowych jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Instytutu 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Pol-
skiemu. Dodawał także, iż naczelnym organem prokuratury jest proukrator 
generalny, który kieruje Prokuraturą Generalną, wydając zarządzenia, wy-
tyczne i polecenia. Akty te nie mogą jednak dotyczyć treści czynności proce-
sowych22. Art. 3 ustawy wskazywał, iż zadaniem prokuratury jest strzeżenie 
praworządności oraz czuwanie nad ściganiem przestępstw.

Ustawa o prokuraturze do czasu zmian z 9 października 2009 r. powie-
rzała (od 1989 r.) sprawowanie funkcji prokuratora generalnego ministrowi 
sprawiedliwości23 (art. 1 ust. 2). Funkcja ta była zatem nierozerwalnie zwią-
zana ze stanowiskiem członka Rady Ministrów – ministra sprawiedliwości 
i nie było możliwości, aby prokuratorem heneralnym mogła zostać osoba 
nie będąca równocześnie ministrem sprawiedliwości24. Nowelizacja ustawy 

21 T.j. Dz.U. 2011, Nr 270, poz. 1599 ze zm.; M. Mitera, M. Rojewski, E. Rojewska, Ustawa 
o prokuraturze. Komentarz, Warszawa 2011, s. 18- 248.
22 M. Mistygacz, Ustrój Prokuratury w Polsce, Warszawa 2013, s. 220.
23 Ustawa z 9 października 2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. 2009, Nr 178, poz. 1375), T. Grzegorczyk, Niezależność prokuratury i prokuratorów 
w świetle znowelizowanej ustawą z dnia 9 października 2009 r. ustawy o prokuraturze, „Proku-
ratura i Prawo” 2010, nr 1–2, s. 27 i n. oraz W. Grzeszczyk, Nowy model ustrojowy prokuratury, 
„Prokuratura i Prawo” 2010, nr 3, s. 5 i n.; J. Bodio, Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego 
od stanowiska Ministra Sprawiedliwości – uwagi na tle ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze 
oraz niektórych innych ustaw, „Prokurator” 2009, nr 3–4, s. 11, K. Sitkowska, Pozycja ustrojowa 
i karnoprocesowa Prokuratury..., s. 69 i n.
24 B. Kurzępa, Immunitet Prokuratora Generalnego, „Prokurator” 2004, nr 3, s. 6.
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z 2009 r.25 rozdzielając funkcje prokuratora generalnego i ministra sprawie-
dliwości, nie odchodziła od sposobu określenia prokuratury przez wskaza-
nie jej zadań26 i struktury. Niemniej zawierała w tym zakresie novum norma-
tywne, polegające na dodaniu przepisu, że prokuratura jest organem ochrony 
prawnej (art. 1 ust. 3).

Rozwiązania o charakterze funkcjonalnym, określają pozycję proukra-
tora generalnego w systemie organów państwa przez określenie instytu-
cji mających na celu zachowanie niezbędnego stopnia zależności proukra-
tora generalnego od organów władzy wykonawczej. Ale też ustanowienie 
instrumentów zmierzających do skutecznego poddania go koniecznemu 
nadzorowi i kontroli27, w sposób umożliwiający publiczne rozliczenie pro-
ukratora generalnego za całokształt wywiązywania się ze swoich zadań. 
Przedstawiony powyżej zespół instrumentów zapewniał niezbędne mecha-
nizmy kontrolne i nadzorcze nad funkcjonowaniem prokuratury, ale moc-
no uzależniał ją od Rady Ministrów. Jednak zdaniem Rady Ministrów da-
wało to gwarancję prawidłowego realizowania przez prokuraturę funkcji 
organu ochrony prawnej28.

Trzeba jednak wyraźnie powiedzieć, że ustawa przyniosła wiele przepi-
sów, które z jednej strony były przyczynkiem do niezależności prokuratury, 
a z drugiej strony narzędziem kontroli nad prokuraturą (art. 10e i 10f), czy-
niąc tę niezależność iluzoryczną. Rozdzielenie urzędu ministra sprawiedliwo-
ści i urzędu prokuratora generalnego29 wymagało wprowadzenia do ustawy 
o prokuraturze przepisów regulujących sposób i tryb powoływania i odwo-
ływania proukratora generalnego oraz jego status (art. 10 a ustawy). Nieste-
ty status ten nie był najmocniejszy.

25 H. Zięba-Załucka, Prokuratura w znowelizowanej ustawie z 9 października 2009 r., „Hu-
manistyczne Zeszyty Naukowe – Prawa Człowieka” 2011, nr 14, s. 19 i n.
26 L. Mazowiecka, Prokuratura w Polsce..., s. 180 i n.
27 B. Mik, Prokuratorska orkiestra instrumentów nadzoru, „Rzeczpospolita” 2008, nr 53, s. C 7.
28 Uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych 
ustaw, Druk Sejmowy Nr 617, s. 4.
29 Inaczej A. Gaberle, który prezentuje pogląd, że rozdzielenie stanowisk jest nieważną sprawą 
i należy zachować status quo, a główny ciężar położyć na relacje w prokuraturze i zapewnienie 
niezależności poszczególnym prokuratorom, O nowy kształt prokuratury w Polsce „Państwo 
i Prawo” 2007, nr 8, s. 6–7.
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IV.

Pozycja ustrojowa prokuratury i prokuratora generalnego mocno się zmie-
nia w nowym prawie o prokuraturze z 28 stycznia 2016 r.30 Oznacza to dość 
istotną różnicę w zasadach funkcjonowania prokuratury. I tak:

 – w struktury prokuratury powraca prokurator krajowy, zamiast proku-
ratur apelacyjnych są teraz prokuratury regionalne;

 – urząd prokuratora generalnego znów sprawuje minister sprawiedliwości31;
 – prokurator generalny będzie mógł osobiście kierować działalnością 

prokuratury (lub przez prokuratora krajowego), jest też on przełożonym 
wszystkich prokuratorów (w tym prokuratorów IPN);

 – ustawa znosi Prokuraturę Generalną, a tworzy Prokuraturę Krajową;
 – obecnie prokurator generalny, o ile sprawował tę funkcję przez co naj-

mniej 3 lata, przechodzi w stan spoczynku (art. 26–27 przepisów 
wprowadzających prawo o prokuraturze – dalej pop.);

 – znosi się także odrębne prokuratury wojskowe (NPW, okręgowe, 
garnizonowe);

 – prokurator przy wykonywaniu ustawowych czynności ma się cieszyć 
niezależnością, wyjąwszy jednak: wykonywanie zarządzeń, wytycznych 
i poleceń prokuratora przełożonego (wydawanych na piśmie, a na żą-
danie prokuratora – z uzasadnieniem, art.7 § 3 i 4 pop.);

 – niezależność doznaje także uszczuplenia w postaci uprawnienia 
do zmiany lub uchylenia decyzji prokuratora podległego – na piśmie, 
przy czym pismo takie doręczane będzie także stronom postępowania, 
a także przejmowania spraw „w górę” (i przekazywania „w dół) przez 
przełożonych (art.7 § 5 pop.);

 – a skoro to proukrator generalny będzie przełożonym wszystkich 
prokuratorów – to członek rządu będzie mógł praktycznie kierować 
wszystkimi postępowaniami prokuratorskimi;

 – równocześnie ten sam proukrator generalny będzie miał prawo prze-

30 Ustawa z 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. 2016, poz. 177).
31 Opinie prawne na temat poselskiego projektu ustawy – Prawo o prokuraturze (druk 162 i 162A) 
oraz poselskiego projektu ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze 
(druk nr 163), www.sejm.gov.pl./Sejm8.nsf/druk.xsp?documentId=8318081684D46B25C-
1257F2B002F31CC (20.08.2016).
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kazać organom władzy publicznej – „a w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach także innym osobom” – wszelkie informacje dotyczące 
konkretnych spraw, jeśli będzie to istotne dla bezpieczeństwa państwa 
(oczywiście bez zgody prokuratora prowadzącego postępowanie). 
Informacje takie będą mogły być przekazywane, w podobnym trybie, 
mediom (art. 12 pop.);

 – prokuratorzy nie mogą należeć do partii politycznych ani brać udziału 
w działalności politycznej (art. 97 § 1 pop.) – stąd wniosek, że proukrator 
generalny jako członek rządu i członek partii, nie jest „prokuratorem”.

Realizacja w praktyce ustawy ma doprowadzić do odzyskania przez pro-
ukratora generalnego silnej pozycji zarówno wobec podległych prokurato-
rów, jak i organów zewnętrznych. Wzmocnienie tej pozycji jest niezbędnym 
elementem właściwej realizacji zadań nałożonych przez ustawodawcę na pro-
kuraturę jako całość. Jednym z elementów realizacji zamierzonego celu jest 
odejście od obowiązującej aktualnie kadencyjności funkcji kierowniczych 
w prokuraturze, która to kadencyjność spowodowała naruszenie zasady hie-
rarchicznego podporządkowania. Efektem istniejących regulacji w tym zakre-
sie było utrudnienie, a często wręcz uniemożliwienie proukratorowi general-
nemu realnego kierowania podległą mu instytucją. Zmiany strukturalne zaś 
to zmiany ze „strukturalną patologią”, którą dotknięta była polska prokuratu-
ra, utrudniając jej sprawne i efektywne wykonywanie funkcji oskarżycielskich.

Warto jednak podkreślić, że brak szczegółowej regulacji w Konstytucji 
RP z 1997 r. dotyczącej prokuratury sprawia, iż dopuszczalne są daleko idą-
ce zmiany kompetencji i statusu tego organu. Ustawodawca kształtując mo-
del prokuratury w Polsce powinien mieć na względzie to, że na płaszczyźnie 
norm konstytucyjnych minister sprawiedliwości i prokurator generalny speł-
niają dwie różne funkcje”32. Należy zauważyć także, że przy rozpatrywaniu 
kwestii relacji między ministrem sprawiedliwości a prokuratorem generalnym 
trzeba pamiętać i o tym, że prokuratura powinna być niezależna od czyn-
nika politycznego i partyjnego. Stąd zastrzeżenia natury prawnej budzi fakt, 
że prokurator generalny nie musi być w ogóle prokuratorem, jak i to, że o ile 
prokurator w okresie zajmowania stanowiska nie może należeć do partii po-

32 H. Zięba-Załucka, Prawnoustrojowe problemy Prokuratury RP, [w:] Trzecia władza. Sądy 
i Trybunały w Polsce, red. A. Szmyt, Gdańsk 2008, s. 230–231.
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litycznej ani brać udziału w żadnej działalności politycznej, to prokurator ge-
neralny–minister sprawiedliwości może być nawet szefem partii33.

Kształtując relację prokurator generalny–minister sprawiedliwości nie 
sposób nie wymienić przepisu art. 191 ust. 1 pkt. 1 Konstytucji RP, tj. pra-
wa występowania przez prokuratora generalnego z wnioskiem do Trybunału 
Konstytucyjnego o zbadanie: 1) zgodności ustaw i umów międzynarodowych 
z Konstytucją, 2) zgodności ustaw z ratyfikowanymi umowami międzynaro-
dowymi, których ratyfikacja wymagała uprzedniej zgody wyrażonej w usta-
wie, 3) zgodności przepisów prawa, wydawanych przez centralne organy 
państwowe, z Konstytucją, ratyfikowanymi umowami międzynarodowy-
mi i ustawami, 4) zgodności z Konstytucją celów lub działalności partii poli-
tycznych, 5) skargi konstytucyjnej, o której mowa w art. 79 ust. 1 Konstytu-
cji RP. Relacja ta powinna zostać tak zbudowana, aby prokurator generalny 
dysponował pełną swobodą w realizacji uprawnień z art. 191 ust. 1 pkt. w zw. 
z art. 188 Konstytucji RP34. Podzielam pogląd A. Frankiewicz, że „Trudno 
zatem wierzyć w obiektywizm prokuratora generalnego występującego np.: 
w ramach toczącego się przed Trybunałem Konstytucyjnym postępowania, 
w sprawie orzeczenia o konstytucyjności aktu, którego projekt współtworzył, 
występując w roli ministra sprawiedliwości. Tymczasem zarówno kompeten-
cja do występowania w postępowaniu przed Trybunałem Konstytucyjnym, 
jak i konstytucyjna kompetencja inicjowania postępowania przed tym orga-
nem, zostały przyznane prokuratorowi generalnemu jako organowi niezain-
teresowanemu konkretnym rozstrzygnięciem sprawy”35.

Należy bowiem podkreślić, że realizując to zadanie proukrator generalny 
działa jako rzecznik praworządności, tymczasem stworzenie tzw. unii perso-
nalnej może rzutować negatywnie na realizację powyższej kompetencji przez 
prokuratora generalnego. Autonomię prokuratury należy rozumieć jako nie-
zależność od władz, z którymi w swej pracy spotykają się prokuratorzy. „Dzia-
łać w sposób autonomiczny, to znaczy działać wychodząc z zasad, z którymi 

33 A. Frankiewicz, W sprawie niezależności prokuratora Generalnego w Polsce, „Przegląd Prawa 
Konstytucyjnego” 2010, nr 1, s. 192.
34 W. Grzeszczyk, Nowy model ustrojowy prokuratury,” Prokuratura i Prawo” 2010, nr 3, s. 5.
35 A. Frankiewicz, W sprawie niezależności prokuratora..., s. 193; J. Bodio, Rozdzielenie funkcji 
Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości – uwagi na tle ustawy o zmianie 
ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw, „Prokurator” 2009, nr 3–4, s. 13–14.
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bylibyśmy zgodni, że są racjonalnymi, wolnymi, równymi”36. Brak niezależ-
ności wyklucza możliwość bycia obiektywnym. Czas pokaże, które rozwiąza-
nie przyniosło lepsze skutki w walce o praworządność i niezależność proku-
ratorów. Wydaje się, że granice niezależności prokuratury w ustawie z 2016 r. 
zostały zawężone.
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