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przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego
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Oœwiadczenie skierowane do marsza³ka Senatu Bogdana Borusewicza oraz do prezesa Rady Mini-
strów Donalda Tuska

Szanowny Panie Marsza³ku! Szanowny Panie Premierze!
W oœwiadczeniu z³o¿onym na 46. posiedzeniu Senatu w dniu 17 grudnia 2009 r. zada³em prezesowi

Rady Ministrów piêæ pytañ dotycz¹cych niektórych konsekwencji znowelizowanej ustawy o prokuratu-
rze. Pyta³em o uprawnienia obywateli w zakresie sk³adania skarg na dzia³alnoœæ prokuratury, o nadzór
zwierzchni nad badaniem tych skarg, a tak¿e o uprawnienia pos³ów i senatorów co do interpelacji, zapy-
tañ oraz oœwiadczeñ odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci prokuratury.

Gdy prokuratorem generalnym by³ minister sprawiedliwoœci, sytuacja by³a jasna – skargi, interpela-
cje, zapytania i oœwiadczenia mog³y byæ kierowane do ministra sprawiedliwoœci, a w razie koniecznoœci
równie¿ do premiera, któremu prokuratura poœrednio podlega³a. Uniezale¿nienie prokuratury od rz¹du
spowodowa³o niejasnoœæ w nastêpuj¹cej kwestii: do kogo kierowaæ skargi i do kogo kierowaæ dzia³ania
poselskie lub senatorskie dotycz¹ce dzia³alnoœci prokuratury.

Dziêkujê za odpowiedŸ, jakiej w imieniu rz¹du udzieli³ mi pan prokurator krajowy Edward Zalewski.
OdpowiedŸ ta, choæ obszerna i wsparta pogl¹dami doktryny i orzecznictwa, budzi jednak dalsze w¹tpli-
woœci, które zg³aszam i proszê o ich wyjaœnienie.

Zak³adam hipotetycznie nastêpuj¹c¹ sytuacjê, która zdarza³a siê w przesz³oœci i zapewne bêdzie siê
zdarzaæ w przysz³oœci. Prokuratura rejonowa w mieœcie X spowalnia œledztwo w jakiejœ wa¿nej sprawie,
miesi¹cami nie podejmuje ¿adnych dzia³añ. Skargi pokrzywdzonych ludzi i wnoszone w ich imieniu in-
terwencje poselskie lub senatorskie do prokuratury okrêgowej, apelacyjnej, w koñcu do prokuratora
generalnego nie odnosz¹ skutku. Co dalej mo¿e zrobiæ skar¿¹cy siê obywatel? I co dalej mo¿e zrobiæ in-
terweniuj¹cy w tej sprawie pose³ lub senator?

W odpowiedzi prokuratora krajowego zawarte jest nieœmia³e odes³anie do prezesa Rady Ministrów, który
ma wobec prokuratora generalnego pewne uprawnienia, ale co z tego, skoro w myœl art. 10e pkt 3 znoweli-
zowanej ustawy o prokuratorze premier ma wprost zabronione interesowanie siê przebiegiem konkretnych
spraw. W tym zakresie nie bêdzie wiêc móg³ ¿¹daæ od prokuratora generalnego ¿adnych informacji.

Moje pytanie staje siê po czêœci retoryczne, gdy¿ odpowiedŸ nasuwa siê sama – na b³êdy, nawet kary-
godne, dotycz¹ce postêpowania prokuratury w konkretnej sprawie, obywatel nie bêdzie móg³ siê niko-
mu poskar¿yæ, jedynie samej prokuraturze. Jednoczeœnie w takiej sprawie nie bêdzie mo¿liwa
jakakolwiek forma interwencji ze strony pos³a czy senatora. Prokuratura stanie siê w ten sposób insty-
tucj¹ wy³¹czon¹ spod jakiejkolwiek zewnêtrznej kontroli. Bardzo obawiam siê skutków tego wy³¹czenia.

Jest te¿ druga w¹tpliwa kwestia. OdpowiedŸ prokuratora krajowego na moje oœwiadczenie potwierdza
tezê, ¿e senatorowie maj¹ zachowane prawo sk³adania oœwiadczeñ senatorskich, kierowanych do proku-
ratora generalnego, natomiast pos³owie trac¹ prawo kierowania do prokuratora generalnego interpretacji
i zapytañ poselskich. Dotychczas mogli je kierowaæ do ministra sprawiedliwoœci bêd¹cego równoczeœnie
prokuratorem generalnym. Czy takie zró¿nicowanie uprawnieñ pos³ów i senatorów jest uzasadnione, tym
bardziej ¿e to Sejm, a nie Senat, ma konstytucyjnie przypisan¹ funkcjê kontroln¹ w pañstwie.

Mam jeszcze jedn¹ w¹tpliwoœæ i proszê o jednoznaczn¹ odpowiedŸ: czy oœwiadczenia senatorskie kie-
rowane do prokuratora generalnego bêd¹ mog³y dotyczyæ biegu konkretnych spraw? Czy prokurator ge-
neralny bêdzie zobowi¹zany udzielaæ stosownych informacji o ich przebiegu?

Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




