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r.pr. Monika Orłowska1 

 

Pozycja ustrojowa Ministra Sprawiedliwości  

i jego powiązanie z systemem organizacyjnym prokuratury po zmianach  

wprowadzonych z dniem 31 marca 2010 r. 

 

1. Uwagi wstępne.  

Na temat ustroju i usytuowania polskiej prokuratury w systemie organów władzy 

wykonawczej, ustawodawczej i sądowniczej napisano w ostatnich latach, zdaniem niektórych2, 

niemal wszystko. Wejście w życie nowelizacji do ustawy z dnia 20 czerwca 1985 roku  

o prokuraturze3 (dalej: ustawa o prokuraturze), wprowadzającej szereg zmian w organizacji 

prokuratury, w tym m.in. nowe zasady wyboru jej organu naczelnego, jak również toczące się 

dyskusje na temat konieczności dalszych reform ustrojowych4  – wskazują na potrzebę 

przeprowadzenia analizy aktualnego modelu polskiej prokuratury i nowego miejsca, jakie  

w nim przewidziano dla Ministra Sprawiedliwości.  

Ustawą z dnia 9 października 2009 roku o zmianie ustawy o prokuraturze oraz 

niektórych innych ustaw5 (dalej: ustawa nowelizująca) wprowadzono w systemie 

organizacyjnym prokuratury szereg zmian ustrojowych. Określono m.in. nowe granice 

                                                 
1 Monika Orłowska - radca prawny, wpisana na listę Okręgowej Izby Radców w Kielcach. Adwokat nie 

wykonujący zawodu, wpisana na listę adwokatów przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Rzeszowie.. Do 2009 

roku pełniła obowiązki prokuratora. Niniejszy artykuł przygotowany został jako referat na Międzynarodową 

Konferencję Naukową „Transformacja systemów wymiaru sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej  

i Wschodniej w latach 1990-2010”, jaka miała miejsce w dniach 9-11 kwietnia 2010 roku. Tekst można cytować 

z podaniem autorstwa i powołaniem się na publikację pokonferencyjną: Transformacje systemów wymiaru 

sprawiedliwości. Proces transformacji i dylematy wymiaru sprawiedliwości, red. J.Jaskiernia, wyd. A.Marszałek, 

2011. 
2 A. Herzog,  Niezależność prokuratury – mit czy nadzieja, Prokuratura i Prawo 2009 , nr 1,  s. 111. 
3 tj. Dz. U. z 2008 r., Nr 7, poz. 39, ze zm. 
4 Na fakt, że dyskusja nie jest zamknięta wskazują także kolejne postulaty, np. poszerzenia prerogatyw Prokuratora 

Generalnego o prawo inicjatywy ustawodawczej, podnoszone podczas konferencji „Prokuratura w nowym 

kształcie po rozdziale funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego”, zorganizowanej przez 

Komisję Sprawiedliwości i Praw Człowieka Sejmu RP i Zakład Ekspertyz Kryminalistycznych Instytutu Badań 

DNA – wydawcę kwartalnika „Diariusz Prawniczy” w Warszawie, w dniach 24-25 maja 2010 r. Por. I. 

Aleksandrzak, Prokurator Generalny powinien mieć prawo inicjatywy ustawodawczej, Dziennik Gazety Prawnej 

z dnia 25.05.2010. 
5 Dz. U. 2009, Nr 178, poz. 1375 ze zm.  
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niezależności prokuratora i zasady, na jakich jego przełożony może wpływać na bieg 

prowadzonych spraw. Zmieniono zasady postępowania dyscyplinarnego i możliwości 

pociągnięcia prokuratora do odpowiedzialności karnej. Powołano do życia nową, powszechną 

jednostkę organizacyjną Prokuratury Generalnej i nowy organ doradczy w postaci Krajowej 

Rady Prokuratury. Dokonano zmian w systemie finansowania powszechnych jednostek 

prokuratury6 i wreszcie – last but not least - ustalono nowe zasady powoływania i odwoływania 

oraz nowy zakres obowiązków i kompetencji Prokuratora Generalnego - naczelnego organu 

prokuratury.   

Wejście w życie wprowadzonych zmian, w tym także dotyczących nowych zasad 

wyboru Prokuratora Generalnego ustawodawca podzielił na dwa etapy. Gros postanowień 

ustawy nowelizującej weszło w życie z dniem 31 marca 2010 roku. Od tej daty m.in. nastąpiło 

rozdzielenie połączonych ze sobą od 1989 roku funkcji Prokuratora Generalnego  

i Ministra Sprawiedliwości. Z dniem 31 marca 2010 roku weszło również w życie 

rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku, uchwalające nowy 

regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury7. 

Wcześniej, bo z dniem 11 listopada 2009 roku8 weszły w życie przepisy określające wymogi 

formalne niezbędne dla skutecznego rozpoczęcia procedury powołania na stanowisko 

Prokuratora Generalnego9 oraz przepisy wprowadzające nowe zasady pociągania prokuratorów 

do odpowiedzialności karnej i za wykroczenia oraz ponoszenia odpowiedzialności 

dyscyplinarnej10oraz zmiany w zasadach wynagrodzenia zasadniczego prokuratorów11.  

Z uwagi na szeroki zakres tematyczny omawianej nowelizacji, w niniejszej pracy 

odniosę się do wybranych zmian w systemie organizacyjnym prokuratury, dotyczących nowej 

w nim pozycji ustrojowej Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego oraz 

wzajemnych kompetencji tych dwóch podmiotów w szeroko rozumianym dziale wymiaru 

sprawiedliwości. 

 

 

                                                 
6 Zmiany wprowadzone do ustawy nowelizującej ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o zmianie niektórych ustaw 

związanych z realizacją wydatków budżetowych (Dz. U. 2009, Nr 219, poz. 1706) 
7 Dz. U. z dnia 30 marca 2010 r. Nr 49, poz. 296 (dalej: Regulamin prokuratury). 
8 Art. 24 ustawy nowelizującej. 
9 Art. 10 a ust. 3 i 4 oraz art. 14 a ust. 1 ustawy o prokuraturze. Ponadto z datą 11 listopada 2009 r 
10 Zmiany brzmienia art. 54 i art. 54 a ustawy o prokuraturze. 
11 Art. 62 ustawy o prokuraturze. 
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2. Tło ustrojowe - rola i miejsce prokuratury wśród organów władzy. 

System organizacyjny prokuratury, jej pozycję ustrojową i zadania, dla których 

pełnienia została powołana, określają w głównej mierze wspomniane wyżej ustawa  

o prokuraturze oraz Regulamin prokuratury. Obok pragmatyki służbowej ustrój prokuratury 

wyznaczają również inne akty prawne, jak np. Kodeks postępowania karnego12 czy ustawa  

z dnia 21 stycznia 1999 roku o sejmowej komisji śledczej13, w art. 15 uprawniająca komisję do 

wystąpienia o przeprowadzenie określonych czynności do Prokuratora Generalnego.  

 

Z różnych, głównie historyczno-politycznych przyczyn14 prokuratura jako instytucja 

została pominięta w aktualnie obowiązującej Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 

kwietnia 1997 roku 15. Ustawa zasadnicza nie zawarła zapisów definiujących ustrój 

prokuratury, zwłaszcza jeśli chodzi o jej usytuowanie w hierarchii organów państwa, pomimo 

wielokrotnego sygnalizowania potrzeby wprowadzenia w tym zakresie odpowiednich 

uregulowań o charakterze konstytucyjnym16. Regulacje cząstkowe Konstytucji RP wspominają 

prokuratora jedynie w kontekście zakazu sprawowania przez niego mandatu poselskiego17  

i senatorskiego oraz wymieniając Prokuratora Generalnego18 wśród podmiotów uprawnionych 

do występowania z wnioskami do Trybunału Konstytucyjnego, w sprawach określonych w art. 

188 Konstytucji RP. Do chwili obecnej ustawodawca nie uwzględnił opinii prawnych19, 

negatywnie odnoszących się do utrzymywania tego stanu rzeczy, oczekujących deklaracji 

podjęcia starań, w kierunku uczynienia prokuratury organem konstytucyjnym  

i realizacji tego postulatu w ramach najbliższej nowelizacji Konstytucji RP.  

                                                 
12 Por. np. art. 15, 20 §§ 2 i 2 a, art. 45 §§ 1 a – 1 c, 328, 521 kpk. 
13 tj. Dz. U. z 2009 r Nr 151, poz. 1218 ze zm. 
14 I. Sierpowska, Prokurator jako organ kontroli i ochrony prawa, Kontrola państwowa 2004, nr 5, s. 5. 
15 Dz. U. 1997, Nr 78, poz. 483 
16 Por. m.in. Uchwała IV Krajowego Zjazdu Delegatów Związku Zawodowego Pracowników Prokuratury RP 

z dnia 16 listopada 2001 r. w przedmiocie postulatów Związku adresowanych do Ministra Sprawiedliwości - 

Prokuratora Generalnego, Prokurator 2001, nr 4, s. 18; K. Gorazdowski, Kilka słów o pracy i reformie 

prokuratury, Prokurator 2003, nr 3 - 4, s.3; Uchwała konferencji poświęconej roli prawników w państwie 

demokratycznym (pkt 3), Prokurator  2005, nr 2-3. 
17 Art. 103 ust. 2  Konstytucji RP; na podst. art. 108 Konstytucji RP stosowany odpowiednio do senatorów. 
18 Art. 191 Konstytucji RP. 
19 Co warto podkreślić – opinii powstałych na zlecenie Biura Analiz Sejmowych, czyli na zlecenie tegoż 

ustawodawcy. Por. np. M. Rogacka - Rzewnicka, Opinia prawna do poselskiego projektu ustawy o prokuraturze 

(druk sejmowy nr 131) z uwzględnieniem zgodności tego projektu z Konstytucją RP, niepubl., s. 1; Uwagi Sądu 

Najwyższego z dn. 17 marca 2008 r. do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze (druk 

sejmowy 131), niepubl., s. 1; B. Banaszak, Opinia o projekcie ustawy o zmianie ustawy o prokuraturze oraz 

niektórych innych ustaw, RL – 0303 – 12/08, niepubl., ppkt 1 i 11. 
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Nie ulegając postulatom rekonstytucjonalizacji prokuratury wprowadzono jednak nowy 

przepis, w dodanym nowelizacją ust. 3 do art. 1 ustawy o prokuraturze. Wynika z niego, że 

prokuratura jest organem ochrony prawnej. Jednym z wniosków, jaki można wywieść  

z przedmiotowej nowelizacji jest konstatacja, że ustawodawca próbuje obejść pominięcie 

prokuratury przez Konstytucję RP20 i w ten sposób odpowiedzieć na wieloletnie sugestie 

przedstawicieli praktyków i doktryny, aby dopisać prokuraturę bądź to - do listy organów 

ochrony prawa, wymienionych w Rozdziale IX Konstytucji RP „Organy kontroli państwowej 

i ochrony prawa” 21, bądź też – by prawnie uregulować tę instytucję w Rozdziale VIII 

Konstytucji RP, którego obecna nazwa brzmi: „Sądy i Trybunały”22.  

Umiejscowienie polskiej prokuratury w systemie organów władzy sądowniczej, 

wykonawczej i ustawodawczej nie jest sprawą łatwą, z uwagi na niejednoznaczność przepisów 

regulujących ustrój prokuratury23. Wbrew pozorom, dodany do art. 1 ustawy ust. 3, zadania 

tego wcale nie ułatwia. Przeciwnie, wspomniana regulacja spowodowała szeroką dyskusję na 

temat jej zasadności. Wprowadzenie takiego określenia do pragmatyki służbowej pozytywnie 

ocenił A. Herzog24, widząc w treści dodanego przepisu zbliżenie prokuratury do organów, które 

Konstytucja RP wymienia w rozdziale IX „Organy kontroli państwowej i ochrony prawa”. 

Z kolei, jak słusznie zauważyła w odniesieniu do powyższej zmiany B. Mik, samo 

nadanie prokuraturze nazwy określonego organu nie może mieć mocy sprawczej, jeżeli w ślad 

za nadaniem tej nazwy nie idą odpowiednie uregulowania i stosowne przepisy prawno-

ustrojowe. „Prokuratura, opisana, jako byt, który stanowią Prokurator Generalny i podlegli mu 

                                                 
20 D. Wysocki z dużym naciskiem wskazuje na niekonstytucyjność wprowadzonych zmian. Por. D. Wysocki,  

Nowe usytuowanie prokuratury w systemie organów państwowych, Państwo i Prawo 2010,  z. 5,. s.5 i 7. 
21 Por. m.in. W. Grzeszczyk, Znowelizowana ustawa o prokuraturze, Państwo i Prawo 1994, nr 2, s. 55;  

S. Iwanicki, Prokuratura w nowej Konstytucji, Prokuratura i Prawo 1995, nr 2, s. 7-11; S. J. Jaworski, 

Konstytucjonalizacja prokuratury – problem nadal aktualny, czy już definitywnie zamknięty? [w:] Konstytucja – 

ustrój, system finansowy państwa, Księga pamiątkowa ku czci prof. Natalii Gajl, Warszawa 1999, s. 79; tenże: 

Rozważania na temat modelu prokuratury, „Prokuratura i Prawo” 2005,  nr 5, s. 7-23; H. Zięba - Załucka, op. cit., 

s.143; R. Kmiecik, Prokuratura w Konstytucji RP, Gazeta Sądowa, 1998, 12-1, s. 9; A. Ważny, Konstytucja bez 

prokuratury, Prokuratura i Prawo 2009, nr 9, s. 114-116; B. Mik, Instrumenty premiera,, czyli cena za autonomię 

prokuratury, Rzeczpospolita z dnia.25 września 2009 r. 
22 R. Piotrowski [w:] Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja nad projektem Ministerstwa Sprawiedliwości 

 z dnia 15 marca 1999 roku, red. M. Wyrzykowski, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2000, s. 16; S. Waltoś: 

Prokuratura - jej miejsce wśród organów władzy, struktura i funkcje, Państwo i Prawo 2002, nr 4, pkt 5; A. 

Stankowski, Propozycja unormowań Prokuratury w Konstytucji RP, Prokuratura i Prawo 2009, nr 10, s. 8-11. 
23 B. Kozicka, M. Woźniak, Prokuratura w systemie polskiego wymiaru sprawiedliwości, Prokurator 2002, nr 1, 

s. 54 i nn.; 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.11-14. 
24 A. Herzog, op.cit., s. 122. 
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prokuratorzy, nie może być uznana za podmiot stosunków prawnych w obrębie którejkolwiek 

gałęzi prawa” stwierdziła 25. M. Rogacka – Rzewnicka natomiast, w opinii sporządzonej na 

zlecenie Biura Analiz Sejmowych z dnia 21 lipca 2008 roku26 stwierdziła, że treść zapisu art. 1 

ust. 3 ustawy o prokuraturze (wówczas w projekcie nowelizacji) jest pozbawiona większego 

znaczenia, a to z uwagi na oczywistość twierdzenia w nim zawartego. Jej zdaniem istniejący 

przepis art. 2 ustawy27 jest wystarczający, by wyrazić charakter prokuratury jako organu 

ochrony prawnej.  

W powoływanej opinii M. Rogacka - Rzewnicka zwróciła również uwagę na problem 

niedookreślenia usytuowania prokuratury w obowiązującym porządku prawnym. Jak 

podkreśliła, z treści art. 1 ust. 3 ani też innych przepisów ustawy nie wynika miejsce 

prokuratury w systemie organów władzy publicznej. Z tego względu zasugerowała włączenie 

prokuratury w system władzy sądowniczej i zamieszczenie stosownych zapisów,  

w dotychczasowym rozdziale VIII Konstytucji, przy odpowiedniej modyfikacji jego tytułu, na 

brzmiący np. „Sądy, trybunały i prokuratura”28.  

Zdaniem prof. S. Waltosia, który - zabierając głos podczas sesji naukowej pt. „Rozdział 

funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości”, jaka odbyła się  

w dniu 9 października 2007 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 

Warszawskiego - stwierdził wręcz, że  prokuratura sama sobą zaprzecza poprawności 

trójpodziału władzy29i umiejscowiona jest pomiędzy organami władzy wykonawczej  

i sądowniczej. Wtóruje mu T. Grzegorczyk, który pisząc, że „prokuratura (...) funkcjonuje na 

styku władzy sądowniczej, orzekającej w sprawach wnoszonych przez prokuratora lub 

prowadzonych z jego udziałem oraz władzy wykonawczej, jako że instytucje podległe tej 

ostatniej również zajmują się ściganiem przestępstw, będącym głównym zadaniem 

prokuratury” podkreśla jednocześnie, że powinna ona działać w sposób niezależny od obu tych 

                                                 
25 B. Mik, Nowe gwarancje niezależności prokuratorów - fakt czy iluzja, Prokuratura i Prawo 2010, nr 5, s. 106.  
26 Opinia dotycząca konstytucyjności, zgodności z prawem wspólnotowym, spójności systemowej i zgodności 

uzasadnienia z art. 34 ust. 2 pkt 2 i 5 Regulaminu Sejmu rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  

o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 617), niepubl. s. 4 - 5. 
27 Art. 2 ustawy o prokuraturze wymienia w katalogu  zamkniętym strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad 

ściganiem przestępstw jako ustawowe zadanie prokuratury. 
28 M. Rogacka - Rzewnicka, op. cit., s.5 - 6; por. tez Uwagi Sądu Najwyższego do poselskiego projektu ustawy 

 o zmianie ustawy o prokuraturze z dnia 17 marca 2008, sygn. BSA II – 021 – 114/07, niepubl. 
29 „Rozdział funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości” Sesja naukowa na 

Wydziale Prawa i Administracji UW – 9 października 2007, Prokurator 2007, nr 3-4, s. 30. 
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władz30. Z kolei D. Wysocki uznał, że strzeżenie praworządności i czuwania nad ściganiem 

przestępstw, tj. zadanie, jakie ustawodawca wyznaczył prokuraturze w art. 2 ustawy, 

jednoznacznie czyni z niej organ władzy wykonawczej. Ze sformułowanych przez  

ustawodawcę zadań prokuratury wynikają bowiem zadania takie, jak ochrona wolności, praw i 

bezpieczeństwa obywateli, porządku publicznego, ochrona niepodległości i nienaruszalności 

terytorium, a te na mocy Konstytucji RP są przynależne władzy wykonawczej31. Inaczej ocenił 

pozycję prokuratury R. Piotrowski, umiejscawiając prokuraturę w szeroko rozumianym pojęciu 

sądów32. W ramach uwag de lege ferenda potrzebę zbliżenia prokuratury do władzy 

sądowniczej sygnalizowali również m.in. M. Tabor33 i A. Stankowski34.  

 

Pisząc o modelu ustrojowym i systemie organizacyjnym prokuratury w Polsce, nie 

należy nadto pomijać dwóch, równolegle funkcjonujących pojęć prokuratury, które można 

wyróżnić na podstawie obowiązujących przepisów ustrojowych. Z jednej strony – prokuratura 

rozumiana jest jako pozostająca w służbie ochrony prawa struktura organizacyjna, która jednak 

nie została wyposażona w atrybuty podmiotowe, wystarczające aby uznać ją za organ prawny 

sensu stricte35. Z drugiej natomiast – prokuratura opisywana jest przez ustawodawcę jako 

swoiste „zgromadzenie” prokuratorów, z których każdy z osobna wyposażony jest w atrybuty 

organu prawnego. Zgodnie bowiem z treścią art. 1 ust. 1 ustawy, prokuraturę stanowią 

Prokurator Generalny, podlegli mu prokuratorzy powszechnych i wojskowych jednostek 

organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Organizacja powszechnych i wojskowych 

jednostek prokuratury uregulowana jest w ustawie o prokuraturze, natomiast system, w jakim 

są zorganizowani prokuratorzy IPN - odpowiednio w ustawie z dnia 19 grudnia 1998 roku  

o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu36.  

                                                 
30 T. Grzegorczyk, Niezależność prokuratury i prokuratorów w świetle znowelizowanej ustawą z dnia 9 

października 2009 r. ustawy o  prokuraturze, Prokuratura i Prawo 2010, nr 1–2, s. 31-32. 
31 D. Wysocki, op. cit., s. 6. 
32 32 R. Piotrowski, Minister nie może kierować prokuraturą, Gazeta Prawna z dnia 13 maja 2008,  nr 93. 
33 M. Tabor,  Model funkcjonowania Prokuratury (propozycje zmian strukturalnych), Prokurator, 2003, nr 3 – 4, 

s. 14 i nn. 
34 A. Stankowski, op. cit., s. 8 i nn. 
35 H. Zięba - Załucka: op. cit., s. 88;  B. Mik, Nowe gwarancje….,  s. 105 i n. 
36 Tj. Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 424, ze zm. Do chwili ukończenia artykułu ostatnia zmiana pochodzi z ustawy 

z dnia 29 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 

Przeciwko Narodowi Polskiemu (Dz. U. Nr 64, poz. 602),  natomiast najnowsza obszerna nowelizacja ustrojowa 

została wprowadzona ustawą z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji 
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Organem naczelnym prokuratury jest, w myśl art. 1 ust. 2 ustawy, Prokurator Generalny,  

a zadanie, dla którego jest ona powołana to strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad 

ściganiem przestępstw, a to na podst. art. 2 ustawy. Wynikające z treści powyższego przepisu 

zadania prokuratury, Prokurator Generalny i podlegli mu prokuratorzy wykonują poprzez 

podejmowanie czynności określonych w art. 3 ust. 1 ustawy.  Jako podmiot realizujący 

ustawowe zadania prokuratury występuje zatem, nie – jednostka organizacyjna prokuratury, 

lecz zawsze konkretny, działający w danej sprawie prokurator. Co ważne - działający w swoim 

imieniu i na swoją rzecz,  nie w imieniu i na rzecz prokuratury37. Ugruntowane na podstawie 

powyższych przepisów stanowisko praktyków i przedstawicieli doktryny w tym względzie 

wskazuje, że nie prokuratura jako instytucja, lecz każdy poszczególny prokurator jest organem 

państwowym38, którego zadaniem jest strzeżenie praworządności oraz czuwanie nad ściganiem 

przestępstw. Na tak opisaną, czy też (jak chce B. Mik) „niedookreśloną”39 istotę prokuratury 

nakładają się, dodatkowo ją wzmacniając, rządzące nią zasady ustrojowe: hierarchicznego 

podporządkowania, jednolitości i niepodzielności prokuratury, indyferencji, substytucji  

i dewolucji. Wszystkie one dotyczą zakresu działań poszczególnych prokuratorów,  

w kontekście realizacji przez nich ustawowych zadań prokuratury.  

 

3. Pozycja ustrojowa Ministra Sprawiedliwości – model 

dotychczasowy i geneza zmian. 

Powiązanie Ministra Sprawiedliwości z systemem organizacyjnym prokuratury 

zmieniało się w Polsce na przestrzeni lat40. Powierzenie Ministrowi Sprawiedliwości urzędu 

Prokuratora Generalnego nastąpiło w toku zmian ustrojowych w latach 1989 – 1990. Jak 

                                                 
Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów 

bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. Nr 79, poz. 522). 
37 Szerzej B. Mik, op. cit., s. 106-107.  
38 Por. m.in. A. Herzog, op. cit. s. 118; H. Zięba - Załucka, op. cit., s. 88; B. Mik, op. cit, s. 106. 
39 Jeden z najdalej idących wniosków w zakresie podmiotowości prokuratury, wysunęła w cytowanym wyżej 

artykule B. Mik, zwracając uwagę na quasi-amorficzną naturę prokuratury instytucjonalnej. W kontekście prawno-

ustrojowego przepisu art. 1 ust. 1 ustawy stwierdziła ona,  że łącząc wszystkich prokuratorów i ich wspólnego 

przełożonego w jeden organizm w sposób umowny, bez dalszych konsekwencji tego scalenia, prokuratura nabiera 

cech bytu niemal abstrakcyjnego.  Przepisy prawne regulują jej działalność, wyposażając w określone kompetencje 

działających w konkretnych sprawach prokuratorów, nie określają jednak, czym w rzeczy samej jest prokuratura.  

Nie staje się bowiem adresatem praw ani obowiązków, nie zyskuje nazwy własnej, siedziby, ani wyróżniającego 

ją oznaczenia, a przepisy ustrojowe nie dostarczają przesłanek, które pozwalałyby uznać ją za służący do obsługi 

jakiegoś organu urząd, formację, czy służbę. Por.: ibid.,. s. 106 
40 J. Gurgul,  Prokurator w II Rzeczypospolitej – zagadnienia wybrane, Prokuratura i Prawo 1999, nr 11-12;  

A. Kiełtyka, Prokuratura w Polsce w latach 1970-1981 a stosowanie środków przymusu procesowego, Prokurator  

2006, nr 2, s. 29 - 56; D. Wysocki: op. cit., s.15-16. 
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zauważył prof. S. Waltoś u podstaw decyzji ustawodawcy legło przekonanie, że przybliżenie 

prokuratury do Ministerstwa Sprawiedliwości, tym samym przybliży ją do sądownictwa,  

a przez to uwolni od nacisku zewnętrznego41. Zależnie jednak od osoby, która w danym 

momencie zajmowała stanowisko Ministra Sprawiedliwości z większym lub mniejszym 

nasileniem postulowano w ostatnich latach konieczność zmian w systemie organizacyjnym 

prokuratury i roli, jaką w nim wyznaczono dla Ministra Sprawiedliwości42. Najdobitniej 

wypowiedział się w tym zakresie R. Piotrowski przypominając, że sądy, o których mowa  

w Konstytucji RP, to nie tylko sędziowie, ale i szeroko rozumiany wymiar sprawiedliwości 

obejmujący także prokuratorów. Tym samym uzależnienie prokuratury od rządu, uzależnia od 

władzy wykonawczej także sądy, co ma zasadnicze znaczenie z punktu widzenia niezawisłości 

sędziów i niezależności sądów i w konsekwencji pogłębia jednostkową zależność obywateli od 

polityków43.  

W pierwszym rzędzie pozycję ustrojową Ministra Sprawiedliwości wyznacza 

Konstytucja RP w rozdziale VI „Rada Ministrów i administracja rządowa”.  Zgodnie z treścią 

art. 154 ust. 1 Konstytucji RP na stanowisko Ministra Sprawiedliwości Prezydent 

Rzeczypospolitej Polskiej desygnuje osobę zaproponowaną przez Prezesa Rady Ministrów44.  

Z uwagi na to, że na podst. art. 1 ust. 2 ustawy o prokuraturze, w brzmieniu przed 31 marca 

2010 roku, Minister Sprawiedliwości łączył w swojej osobie także funkcję naczelnego organu 

prokuratury – Prokuratora Generalnego - o tym, kto zostanie naczelnym organem prokuratury 

w Polsce decydował w istocie premier. Powyższy stan prawny mógł w pewnych 

okolicznościach powodować uzależnienie naczelnego organu prokuratury od bieżącej polityki 

państwa. Ministra Sprawiedliwości obciążają bowiem zadania wyznaczone przez Prezesa Rady 

                                                 
41 Prokuratura musi być sprawna i niezawodna. Rozmowa z prof. dr hab. Stanisławem Waltosiem, kierownikiem 

Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie., Prokurator, 2000, nr 1, s. 60 i n. 
42 Tak m.in.: B. Kurzępa, Prokuratura – organ do leczenia, czy wymiany, Prokurator 2003, nr 3-4, s. 8-9;  

H. Zięba - Załucka, A. Gadzała, A. Rutyna - głosy w dyskusji w dniu 24 maja 2005 roku na zorganizowanej przez 

Zakład Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu Rzeszowskiego we współpracy z Prokuraturą Apelacyjną  

w Rzeszowie konferencji naukowej pt. „Zmiany prawonoustrojowe prokuratury RP” [cyt. za:] M. Kijowski:  

O problemach prokuratury. Konferencja naukowa w Zakładzie Prawa Konstytucyjnego Uniwersytetu 

Rzeszowskiego, Prokurator, nr 2-3, 2005, s. 120; a także: J. Ciemniewski, K. Gajewski, S. Królak, L. Kubicki, M. 

Papalczyk, K. Parulski, T. Romer, A. Rzepliński, J. Tylewicz, St. Waltoś, A. Zoll, [w:] Rozdział funkcji 

Prokuratora Generalnego od stanowiska Ministra Sprawiedliwości, sesja naukowa na Wydziale Prawa  

i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z 9 października 2007, Prokurator 2007, nr 3 – 4; K. Parulski, 

Reforma prokuratury, Prokurator, 2004, nr 2, s.5 i nn.; tenże: Instytucja polskiej prokuratury i jej faktyczne 

usytuowanie ustrojowe, Prokurator, 2008, nr 4, s. 11-12; J. Bodio, op. cit., s.11-23. 
43 R. Piotrowski, op. cit. 
44 Art. 154 ust. 1 Konstytucji RP. 
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Ministrów45. Na zasadach określonych w Konstytucji RP uczestniczy on w ustalaniu polityki 

państwa, ponosząc odpowiedzialność za treść i realizację działań Rządu46, a w swoich 

wystąpieniach ma reprezentować stanowisko zgodne z ustaleniami przyjętymi przez Radę 

Ministrów47. W zakresie swojego działania jest on zobowiązany, do inicjowania  

i opracowywania polityki Rządu, a także przedkładania inicjatyw i założeń projektów aktów 

normatywnych na posiedzenia Rady Ministrów - na zasadach i w trybie określonych  

w regulaminie pracy Rady Ministrów. Jako członek Rady Ministrów nie może on m.in. 

prowadzić działalności sprzecznej z jego obowiązkami publicznymi48, a wydane przez niego 

rozporządzenie lub zarządzenie Rada Ministrów może uchylić na wniosek Prezesa Rady 

Ministrów49. Na podstawie art. 157 Konstytucji RP, ponosi on przed Sejmem solidarną 

odpowiedzialność za działalność Rady Ministrów, a także odpowiada indywidualnie za sprawy 

należące do jego kompetencji lub powierzone mu przez Prezesa Rady Ministrów. Większością 

ustawowej liczby posłów Sejm może wyrazić ministrowi wotum nieufności50. Do złożenia 

wniosku w tej sprawie wystarczy 69 posłów. Skutkiem wyrażenia wotum nieufności jest 

odwołanie ministra przez Prezydenta RP.  

Kolejne akty prawne, wyznaczające zakres obowiązków i kompetencji Ministra 

Sprawiedliwości to: wyżej przywołana już ustawa z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, 

rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Sprawiedliwości51 oraz ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach 

administracji rządowej52, w tym zwłaszcza jej art. 24, wskazujący zakres przedmiotowy spraw  

przynależnych do działu sprawiedliwość. Są to sprawy: sądownictwa, prokuratury, notariatu, 

adwokatury i radców prawnych, w zakresie wynikającym z przepisów odrębnych oraz tłumaczy 

przysięgłych, a także sprawy wykonywania kar oraz środków wychowawczych i środka 

poprawczego orzeczonego przez sądy oraz sprawy pomocy postpenitencjarnej. Do ministra 

właściwego do spraw sprawiedliwości należy nadto zapewnienie przygotowywania projektów 

kodyfikacji prawa karnego i cywilnego. W art. 24 ust. 3 wymienionej ustawy o działach 

                                                 
45 Art. 149 ust. 1 Konstytucji RP. 
46 Art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (t.j. Dz. U. z 2003, Nr 24, poz. 199 ze zm.).  
47 Art. 8 ustawy o Radzie Ministrów. 
48 Art. 150 Konstytucji RP. 
49 Art. 149 ust. 2 zd. 2 Konstytucji RP. 
50 Art. 159 Konstytucji RP. 
51 Dz. U. z 2007 r. Nr 216, poz. 1603 ze zm. 
52 Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1548 ze zm. 



Kancelaria Radcy Prawnego Moniki Orłowskiej w Sandomierzu 

tel. kom. +48 502 495 159 e-mail: kancelaria.morlowska@gmail.com 

11 
Ubi ius – ibi remedium.   Gdzie prawo – tam środek zaradczy 

administracji rządowej zawarte jest nadto szczególne wskazanie właściwości Ministra 

Sprawiedliwości w sprawach sądownictwa w zakresie spraw niezastrzeżonych odrębnymi 

przepisami do kompetencji innych organów państwowych i z uwzględnieniem zasady 

niezawisłości sędziowskiej.  

Obok wymienionej wyżej funkcji Prokuratora Generalnego, której to na podstawie 

nowelizacji z dnia 9 października 2009 roku został pozbawiony, szczególne kompetencje 

Ministrowi Sprawiedliwości w dalszym ciągu nadają akty prawne regulujące m.in. ustrój sądów 

powszechnych53 , ustrój prokuratury, zasady wykonywania zawodu radcy prawnego oraz 

zasady organizacji i działania samorządu radców prawnych54, a także ustrój pozostałych 

organów pomocy prawnej jak adwokatura55 i notariat56. 

Specyfika funkcjonującego przed nowelizacją stanu prawnego przejawiała się tym, że 

naczelny organ prokuratury sprawował jednocześnie zwierzchni nadzór nad działalnością 

administracyjną sądów57, w tym tworzył i znosił w drodze rozporządzenia sądy, ustalając ich 

siedziby i obszary właściwości58, a także sprawował nadzór nad działalnością samorządu 

zawodowego adwokatury59 i radców prawnych60, prowadził rejestr kancelarii i określał stawki 

taksy notarialnej61. Taki stan budził wątpliwości co do prawidłowości obowiązującej regulacji. 

Tym bardziej, że w świetle dotychczasowych przepisów62, nie do końca wyjaśniona została 

kwestia statusu prawnego Ministra Sprawiedliwości będącego Prokuratorem Generalnym. Bez 

                                                 
53 Zgodnie z treścią art. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (dalej: prawo  

o usp) Dz. U. 2001, Nr 98, poz. 1070 ze zm., Minister Sprawiedliwości sprawuje nadzór służbowy nad 

działalnością organizacyjną sądów. 
54 Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (tj. Dz. U. 2002, Nr 123, poz.1059 

ze zm.) Minister Sprawiedliwości  sprawuje nadzór nad działalnością samorządu zawodowego radców prawnych 

w zakresie i formach określonych ustawą. 
55 Zgodnie z treścią art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tj. Dz. U. z 2002 r. Nr 123, 

poz. 1058) Minister Sprawiedliwości  sprawuje nadzór nad działalnością samorządu zawodowego adwokatury   

w zakresie i formach określonych ustawą. 
56 Np. zgodnie z treścią art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (tj. Dz. U 2008 r, Nr 189, 

poz. 1158) Minister Sprawiedliwości powołuje notariusza i wyznacza siedzibę jego kancelarii, por. też C. W. 

Salagierski, Pozycja notariusza w systemie organów ochrony prawnej (opinia prawna przygotowana na zlecenie 

Krajowej Rady Notarialnej), źródło:  http://www.krn.org.pl) 
57 Art. 9 prawa o usp. 
58 Art. 20 prawa o usp. 
59 Art. 3 ust. 2 Prawa o adwokaturze. 
60 Art. 5 ust. 3 ustawy o radcach prawnych. 
61Odpowiednio art. 9 § 1 i art. 5 § 3 prawa o notariacie. 
62 To jest sprzed nowelizacji z dnia 9 października 2009 roku. 
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rozstrzygnięcia pozostało m.in. pytanie63, czy osoba zajmująca stanowisko Ministra 

Sprawiedliwości stawała się ex lege prokuratorem w rozumieniu ustawy o prokuraturze, ze 

wszystkimi tego konsekwencjami.  

 

4. Miejsce Prokuratora Generalnego i nowa pozycja ustrojowa 

przedstawiciela Rady Ministrów w systemie organizacyjnym 

prokuratury. 

 

 W wyniku zmian, wprowadzonych nowelą z 9 października 2009 roku, Prokurator 

Generalny powoływany jest obecnie przez Prezydenta RP spośród dwóch kandydatów. 

Wskazują ich, po jednym, Krajowa Rada Sądownictwa i Krajowa Rada Prokuratury64. Także 

zastępcy Prokuratora Generalnego są powoływani i odwoływani ze swych stanowisk przez 

Prezydenta RP - na wniosek Prokuratora Generalnego65.   

Zgodnie z treścią art. 10 e ustawy o prokuraturze Prokurator Generalny przedstawia 

Prezesowi Rady Ministrów sprawozdanie z rocznej działalności prokuratury. Ten je przyjmuje 

albo odrzuca, mając na względzie realizację przez Prokuratora Generalnego zadań w zakresie 

strzeżenia praworządności oraz czuwania nad ściganiem przestępstw. Prezes Rady Ministrów 

może nadto, w każdym czasie i niezależnie od sprawozdania rocznego, zażądać od Prokuratora 

Generalnego przedstawienia informacji na określony temat, związany z wypełnianiem zadań, 

o których mowa w art. 2 ustawy o prokuraturze, jak również zwrócić się o uzupełnienie 

przedstawionej informacji.  

W przypadku odrzucenia sprawozdania Prezes Rady Ministrów może wystąpić do 

Sejmu z wnioskiem o odwołanie Prokuratora Generalnego przed upływem kadencji. Sejm może 

go w takim przypadku odwołać, jeżeli uchwałę w tym względzie podejmie większością dwóch 

trzecich głosów, w obecności co najmniej połowy posłów. Podobna większość jest wymagana 

w przypadku, gdy Prezes Rady Ministrów uzna, że Prokurator Generalny sprzeniewierzył się 

złożonemu ślubowaniu i na tej podstawie wystąpi do Sejmu z wnioskiem o jego odwołanie.  

                                                 
63. J. Jaworski, op. cit., s. 95 i nast.; B. Kurzępa, Immunitet Prokuratora Generalnego, Prokurator, nr 3, 2004  

i cytowane tam orzecznictwo; a także J. Skupiński [w:] Model ustrojowy prokuratury. Dyskusja …, s. 11. 
64 Art. 10 a ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze. 
65 Art. 12 ust 1 ustawy o prokuraturze. 
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Przyjmuje się, że kontrola nad działalnością prokuratury ma obecnie, przynajmniej 

częściowo, charakter parlamentarny, a przez zmianę zasad powoływania i odwoływania 

Prokuratora Generalnego oraz wprowadzenie systemu corocznych sprawozdań66 prokuratura 

zyskała pewną niezależność od polityki bieżącej.  

Jedną z nowych kompetencji  Ministra Sprawiedliwości z tym związanych, jest 

przedstawianie na piśmie swego stanowiska do wyżej wymienionego sprawozdania 

Prokuratora Generalnego z rocznej działalności prokuratury67.  

Ustawa nie precyzuje konsekwencji braku ustosunkowania się Ministra do 

przedstawionego sprawozdania, ani też skutków ewentualnego zajęcia negatywnego 

stanowiska. Wydaje się jednak, że z uwagi na to, że przyjmującym lub odrzucającym 

sprawozdanie jest Prezes Rady Ministrów, stanowisko członka Rady Ministrów 

odpowiedzialnego za dział sprawiedliwość może mieć istotne znaczenie dla treści decyzji 

premiera w przedmiocie przyjęcia sprawozdania.  

Skutkiem odrzucenia sprawozdania rocznego jest możliwość wystąpienia przez Prezesa 

Rady Ministrów do Sejmu z wnioskiem o odwołanie Prokuratora Generalnego przed upływem 

kadencji. Do podjęcia uchwały w tej kwestii ustawa wymaga większości dwóch trzecich 

głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów68 . Powyższy wymóg 

mógłby wskazywać na silniejszą pozycję Prokuratora Generalnego od tej, jaką zajmuje 

Minister Sprawiedliwości. Do jego odwołania wystarcza bowiem zwykła większość głosów69. 

Minister Sprawiedliwości dysponuje jednak kolejnym uprawnieniem nadzorczym. Jest 

to możliwość wystąpienia do sądu dyscyplinarnego o zezwolenie na pociągnięcie Prokuratora 

Generalnego do odpowiedzialności karnej albo do odpowiedzialności dyscyplinarnej70. Z takim 

wnioskiem może również wystąpić Krajowa Rada Prokuratury.  

Ponadto, to Minister Sprawiedliwości tworzy i znosi - po zasięgnięciu opinii 

Prokuratora Generalnego - powszechne jednostki organizacyjne prokuratur, ustalając ich 

siedziby i obszary właściwości71, określa ich właściwość rzeczową72, a także tworzy i znosi 

                                                 
66 Art. 10 e ustawy o prokuraturze. 
67 Art. 10 e ust. 2 ustawy o prokuraturze. 
68 Art. 10 e ust. 6 ustawy o prokuraturze. 
69 Art. 159 Konstytucji RP. 
70 Art. 10 c ust. 3 i 4 ustawy o prokuraturze. 
71 Art.  17 ust. 13 ustawy o prokuraturze. 
72 Art. 17 ust. 14 ustawy o prokuraturze. 
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ośrodki zamiejscowe poza siedzibą prokuratury73. Przy czym jest w tej kompetencji 

ograniczony nie tyle opinią Prokuratora Generalnego, której ma zasięgnąć przed podjęciem 

wyżej wymienionych rozstrzygnięć, co względem na zapewnienie właściwego funkcjonowania 

jednostek organizacyjnych prokuratury74 oraz skuteczne zwalczanie przestępczości  

i zapewnienie sprawności postępowań75. Minister Sprawiedliwości na wniosek Prokuratora 

Generalnego określa rozporządzeniem liczbę jego zastępców76, ustala regulamin wewnętrznego 

urzędowania powszechnych77 i wojskowych (w porozumieniu z Ministrem Obrony 

Narodowej)78 jednostek organizacyjnych prokuratury, a także określa strój urzędowy 

prokuratorów, biorących udział w rozprawach sądowych, uwzględniając charakter uroczysty 

stroju, odpowiedni do powagi sądu i utrwalonej tradycji79.  

Kolejną kwestią, w istotny sposób wpływającą na funkcjonowanie prokuratury, jest 

problem finansowania ustawowych zadań prokuratury. Zgodnie z treścią § 1 ust. 3 

Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 roku w sprawie szczegółowego 

zakresu działania Ministra Sprawiedliwości80, to minister jest dysponentem części 15  

i 37 budżetu państwa.  

Część 15 dotyczy wydatków na sądy powszechne. Część 37, zatytułowana 

„Sprawiedliwość”, obejmuje wydatki ponoszone według następujących działów:  

„Administracja publiczna”, „Obrona narodowa”, „Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne”, 

„Wymiar sprawiedliwości”, „Oświata i wychowanie” oraz „Ochrona zdrowia”.  

W dziale 755 części 37 – zatytułowanym „Wymiar Sprawiedliwości”, do dnia 31 marca 

2010 roku trzy rozdziały pośrednio lub bezpośrednio dotyczyły prokuratury. Były to: 

„Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury”81, „Jednostki 

powszechne prokuratury”82 oraz „Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury”83.  

                                                 
73 Art. 17 ust. 15 ustawy o prokuraturze. 
74 Por. art. 17 ust. 13 i 15 ustawy o prokuraturze. 
75 Por. art. 17 ust. 14 ustawy o prokuraturze. 
76 Art. 12 ust. 4 ustawy o prokuraturze. 
77 Art. 18 ust. 1 ustawy o prokuraturze. 
78 Art. 18 ust. 3 ustawy o prokuraturze. 
79 Art. 18 ust. 4 ustawy o prokuraturze. 
80 Dz. U. z dnia 20 listopada 2007 r. Nr 216, poz. 1603 
81 Ibidem, Rdz. 75501 cz. 37. 
82 Ibidem, Rdz. 75505 cz. 37. 
83 Ibidem, Rdz. 75597 cz. 37. 
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Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie 

przeniesienia planowanych dochodów i wydatków budżetowych oraz wynagrodzeń, 

określonych w ustawie budżetowej na rok 201084 planowane dochody i wydatki budżetowe 

dotyczące rozdziału 75505 z części 37, zostały przeniesione z dniem 31 marca 2010 roku do 

części 88, nazwanej „Powszechne jednostki organizacyjne prokuratury”85.  

Na mocy art. 101 c ustawy o prokuraturze, dodanego ustawą nowelizującą, 

dysponentem części budżetowej odpowiadającej prokuraturze stał się Prokurator Generalny. 

Wskazywane jako kolejny krok do wzmocnienia niezależności prokuratury, wyodrębnienie 

dotyczących tej instytucji środków budżetowych z dyspozycji Ministra Sprawiedliwości i 

przekazanie kompetencji w tym zakresie Prokuratorowi Generalnemu może jednak nieść ze 

sobą znaczące ograniczenia. Zwrócił na to m.in. uwagę prof. dr hab. J. Jaskiernia. Zabierając 

głos podczas debaty Ministrów Sprawiedliwości III RP, jaka odbyła się 16 października 2009 

roku86 zauważył on, że w obecnym stanie prawnym Prokurator Generalny nie uczestnicząc już 

w obradach rządu jako członek Rady Ministrów, nie może bezpośrednio wpływać na sposób 

dysponowania środkami finansowymi budżetu państwa.  

Także z tego powodu oddzielenie funkcji szefa resortu sprawiedliwości od stanowiska 

prokuratora generalnego jest ogromnym wyzwaniem dla każdego kolejnego prokuratora 

generalnego, zwłaszcza w kontekście jego niezależności od nacisków politycznych87. 

Możliwości skutecznego wpływania na wysokość środków budżetowych są, z przyczyn 

oczywistych, nie do przecenienia. Z jednej strony bowiem, powszechne jednostki 

organizacyjne prokuratury wspięły się na wyższy poziom, z pozycji jednego z rozdziałów 

części 37 zyskały w systematyce organizacyjnej budżetu państwa odrębną pozycję – część 88. 

Z drugiej strony przeznaczona na tę część kwota środków nie jest wystarczająca.  

Roczny budżet powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury został w 2010 

roku uchwalony na kwotę 1 504 815 tys. zł88. Dla porównania, na więziennictwo przeznaczono 

                                                 
84 Dz. U. z 2010 r. Nr 49, poz. 289. 
85 Na mocy art. 108 ust. 1a ustawy o prokuraturze działalność wojskowych jednostek budżetowych prokuratury 

jest finansowana z wyodrębnionych środków budżetowych Ministerstwa Obrony Narodowej. 
86„Dylematy wymiaru sprawiedliwości w Polsce w procesie transformacji ustrojowej w latach 1989 – 2009” 

Debata Ministrów Sprawiedliwości III RP, zorganizowana w dniu 16 października 2009 r. w Warszawie przez 

Międzynarodowe Centrum Prawa i Zarządzania Wyższej Szkoły Menadżerskiej w Legnicy we współpracy  

z Biurem Informacji Rady Europy w Warszawie, Fundacją Praw Podstawowych w Warszawie i Fundacją Promocji 

Prawa Europejskiego w Warszawie. 
87 cyt. za: S. Brzeg-Wieluński, Jak zmienić wymiar sprawiedliwości, Eurogospodarka 2009, Nr 12, s. 13. 
88 Dane według załącznika nr 2 do ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010 r. Dz. U. z 2010 r. Nr 

19, poz. 102 : Wydatki budżetu państwa na rok 2010, zestawienie zbiorcze według działów. 
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2 334 116 tys. zł89, a na jednostki sądownictwa powszechnego przeznaczono łącznie 5 546 445 

tys. zł90. W tym np. Sąd Apelacyjny w Gdańsku jest dysponentem kwoty 686 756 tys. zł, a Sąd 

Apelacyjny w Warszawie - kwoty 705 387 tys. zł91. Zatem budżet tych dwóch jednostek 

sądownictwa  powszechnego pokrywa  niemal roczny budżet  prokuratury w skali całego kraju.  

W świetle takiego podziału kwot, pomimo stałego wzrostu środków przeznaczanych 

pewne wątpliwości może budzić twierdzenie, że wielkość środków zabezpieczonych na 

funkcjonowanie prokuratury przedstawia się „bardzo korzystnie”92. W tej sytuacji, jakkolwiek 

nie jest to przedmiotem niniejszego opracowania, warto zwrócić uwagę, że różnice  

w sposobie przygotowywania budżetów powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury 

i sądów powszechnych mogą mieć istotny wpływ na poziom uzyskiwanych środków. W tym 

kontekście słusznym wydaje się zbliżenie prokuratury w zakresie sposobu budowania budżetu 

do sposobu organizacji jednostek sądownictwa powszechnego. 

 

5. Uwagi końcowe 

Wprowadzone nowelizacją przepisy dokonały istotnych przekształceń ustrojowych.  

W wyniku październikowej nowelizacji oddzielono prokuraturę od rządu i usytuowano ją poza 

ośrodkiem władzy wykonawczej. Nadano prokuraturze nową, wyodrębnioną pozycję  

w systemie organów państwowych, a Prokurator Generalny stał się nie tylko naczelnym 

organem prokuratury, ale także nowym, jednym z naczelnych organów w państwie93. Taka 

pozycja ustrojowa Prokuratora Generalnego wynika m.in. z reformy systemu powoływania na 

stanowisko94 i kwalifikowanego trybu odwołania95.  

Na kanwie nowej treści art. 1 ust. 2 ustawy o prokuraturze, pomijającej unormowanie, 

że funkcję Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości, nastąpiło starcie 

poglądów96w kwestii konstytucyjności dokonanych zmian. Jak sądzę powinno to posłużyć 

przyspieszeniu prac nad wprowadzeniem prokuratury do Konstytucji RP.  

                                                 
89 Rdz. 75512 części 37. 
90 Rdz. 75312 części 15. 
91W przedmiotowym zestawieniu nie przewidziano szczegółowego podziału kwot przypadających na 

poszczególne jednostki organizacyjne prokuratury. 
92 G. Urbaniak, A. Strumnik, Finanse prokuratury  Prokuratura i Prawo 4, 2010, s. 144. 
93 D. Wysocki, op. cit., s. 3-4 
94 Art. 10 a) ust. 1 i 2 ustawy o prokuraturze. 
95 Art. 10 e) ust. 6 i art. 10 f) ustawy o prokuraturze. 
96 Pierwszy, którego reprezentantem jest m.in. W. Grzeszczyk96, (Nowy model ustrojowy prokuratury, Prokuratura 

i Prawo 2010, nr 3, s.6.) uznaje, że dokonana zmiana nie narusza przepisów Konstytucji RP z tego względu, że 

ustawa zasadnicza z 1997 r. nie zawiera uregulowań odnoszących się do prokuratury. Zdaniem  
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Podsumowując nową pozycję Ministra Sprawiedliwości w strukturze organizacyjno-

prawnej prokuratury, zaistniałe zmiany można ocenić jako idące w dobrym kierunku. 

Rozdzielenie funkcji Prokuratora Generalnego od stanowiska członka Rady Ministrów, 

zwłaszcza w kontekście sposobu powoływania do godności naczelnego organu prokuratury 

wyjaśnia wzajemny zakres kompetencji obu organów i daje szansę na początek 

samostanowienia tej niezwykle ważnej dla funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości 

instytucji. Jak wynika z przywołanych regulacji, w aktualnym stanie prawnym zasadnicze 

znaczenie będzie mieć sposób współdziałania obu omówionych organów. Konieczność ta 

wypływa nie tylko z konstytucyjnego nakazu współdziałania władz publicznych97 ale też 

realiów realizacji zadań ustawowych obu podmiotów i choćby tak prozaicznej kwestii, jaką jest 

wielkość kwot budżetowych. Naczelny organ prokuratury - jak przypomniał obecny Prokurator 

Generalny A. Seremet – nie dysponuje już inicjatywą ustawodawczą, które to uprawnienie 

przysługiwało Prokuratorowi Generalnemu przed zmianami z racji bycia jednocześnie 

członkiem Rady Ministrów. Wydaje co prawda akty prawa wewnętrznego, w postaci np. 

zarządzeń i wytycznych, ale już nie ma możliwości ich publikowania98. Z kolei pomimo 

pozbawienia Ministra Sprawiedliwości funkcji Prokuratora Generalnego, pojawia się on  

w ustawie pragmatycznej i regulaminie, jako podmiot pełniący nie tylko funkcje 

administracyjne, by nie rzec porządkowe99, ale też jako podmiot wywierający istotny wpływ 

zarówno na organizację pracy prokuratury100, ocenę jej funkcjonowania i prawidłowości 

                                                 
W. Grzeszczyka „incydentalne” wspomnienie Prokuratora Generalnego w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji może 

świadczyć, że tylko urząd Prokuratora Generalnego uzyskał rangę konstytucyjną i jedynie zmiany w postaci 

zniesienia tego urzędu, bądź pozbawienia go uprawnienia, o którym mowa w art. 191 ust. 1 pkt 1 Konstytucji 

wymagałyby zmiany  Konstytucji. Pozostałe, dotyczące prokuratury sprawy pozostawiono do uregulowania tzw. 

zwykłemu ustawodawcy, który ma pełną swobodę w kwestii wyboru modelu prokuratury.  Przeciwnego zdania 

jest D. Wysocki, stojący na stanowisku, że spowodowana nowelizacją zmiana pozycji ustrojowej Prokuratora 

Generalnego jest pozbawiona oparcia w ustawie zasadniczej i wręcz niekonstytucyjna  (D. Wysocki, op. cit., s. 4 

i 16-17). 
97 Por. W. Brzozowski, Współdziałanie władz publicznych, Państwo i Prawo 2010, nr 2, s. 3 - 16 i powoływana 

tam literatura. 
98 W tym kontekście oraz w nawiązaniu do publikacji prasowych (por. G. Zawadka, Pierwszy spór między 

ministrem a prokuratorem generalnym, Rzeczpospolita z 12 maja 2010 r.)  podczas konferencji „Prokuratura  

w nowym kształcie po rozdziale funkcji Ministra Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego” 24 maja 2010 roku 

A. Seremet podziękował za okazywaną współpracę i fakt, że wszystkie uwagi były przez Ministra uwzględniane 

w wydawanych rozporządzeniach. 
99 Np. określając wzór legitymacji służbowej (art. 46 a ust. 3 ustawy o prokuraturze) i strój urzędowy 

prokuratorów. 
100 Por. art. 17 ust. 13-15 i 25, art. 18 ust 1 i 3, art. 50 ust. 10, art. 58 ust. 3, art. 62 b) i 62 c) ust. 2, art. 100 a) ust. 

9-10, art. 100 b) ust. 2, art. 100 c) ust. 7-8 ustawy o prokuraturze. 
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wypełniania zadań ustawowych101, jak i na sposób kształcenia przyszłych kadr 

prokuratorów102. Znikome środki przewidziane w budżecie państwa także mogą budzić 

wątpliwości. Z powyższych względów omawiana nowelizacja, pomimo rozdzielenia funkcji, 

wymaga zgodnej współpracy Prokuratora Generalnego z Ministrem Sprawiedliwości.  

Końcowo, odnosząc się do głosów podkreślających szanse na wzmocnienie 

niezależności prokuratury przytoczę wypowiedź A. Seremeta, który obejmując stanowisko 

Prokuratora Generalnego, w wystąpieniu do Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej103 

podniósł, że przymiotu niezależności nie da się zadekretować żadnym przepisem, niezbędna 

jest wola każdego z prokuratorów, by zechciał  być niezależny. Jak słusznie zauważył  

W. Sobiech104 „Niezależność (…) to przede wszystkim cecha charakteru”.  

Pozostaje mieć nadzieję, że nowe regulacje pozwolą utrzymać w prokuraturze osoby  

o wymienionych cechach. 

 

                                                 
101 Art. 10 c)  ust. 3 i 4 oraz art. 10 e) ust. 2 ustawy o prokuraturze. 
102 Pośrednio na podst. art. 101 b) ust. 2 ustawy o prokuraturze i art. 3, art. 4, art. 6 ust. 1, art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy 

z dnia 23 stycznia 2009 r. o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury (Dz. U.  z 2009 r. Nr 26, poz. 157 ze 

zm.), a bezpośrednio na podst.  m.in. art. 1 ust. 3, art. 2  ust. 2 pkt 10, art. 16 ust. 1 i nn. ustawy o Krajowej Szkole 

Sądownictwa i Prokuratury. 
103 Wystąpienie Prokuratora Generalnego, Prokuratura i Prawo, 2010, nr 4, s. 5. 
104 W. Sobiech,  Niezależność prokuratorska (rozważania praktyka), Prokurator 2007, nr 2, s. 19 i nn. 


