
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 57. posiedzeniu Senatu
w dniu 10 czerwca 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny
W dniu 31 marca 2010 r. wesz³a w ¿ycie znowelizowana ustawa o prokuraturze, uniezale¿niaj¹ca

prokuraturê od administracji rz¹dowej. Dotychczas skargi na dzia³alnoœæ prokuratury kierowane by³y
do ministra sprawiedliwoœci, a nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg w myœl przepisów
k.p.a. sprawowa³ prezes Rady Ministrów. W znowelizowanej ustawie zarówno minister sprawiedliwoœci,
jak i prezes Rady Ministrów utraci³ uprawnienia zwierzchnie wobec prokuratury.

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytania, które adresujê do Prokuratora Generalnego Andrzeja
Seremeta.

1. Do kogo po wejœciu w ¿ycie znowelizowanej ustawy obywatele bêd¹ mogli kierowaæ skargi doty-
cz¹ce dzia³alnoœci prokuratury?

2. Kto bêdzie sprawowa³ nadzór zwierzchni nad rozpatrywaniem tych skarg?
3. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem interpelacji poselskich, a je¿eli tak, to

do kogo bêdzie mo¿na je sk³adaæ i jaki mo¿e byæ ich zakres?
4. Czy dzia³alnoœæ prokuratury bêdzie mog³a byæ przedmiotem oœwiadczeñ senatorskich, a je¿eli tak,

to do kogo bêdzie mo¿na je kierowaæ?
5. Czy oœwiadczenia senatorskie kierowane do Pana Prokuratora Generalnego bêd¹ mog³y dotyczyæ

biegu konkretnych spraw? Czy Pan Prokurator Generalny bêdzie zobowi¹zany udzielaæ stosownych in-
formacji o ich przebiegu?

6. Czy dzia³alnoœæ prokuratury mo¿e byæ przedmiotem dzia³alnoœci interwencyjnej pos³ów i senato-
rów na gruncie przepisów ustawy o wykonywaniu mandatu pos³a lub senatora?

7. Zak³adam hipotetyczn¹ nastêpuj¹c¹ sytuacjê, która zdarza³a siê w przesz³oœci i zapewne bêdzie
siê zdarzaæ w przysz³oœci. Prokuratura rejonowa w mieœcie X spowalnia œledztwo w jakiejœ sprawie, mie-
si¹cami nie podejmuje ¿adnych dzia³añ. Skargi pokrzywdzonych ludzi i wnoszone w ich imieniu inter-
wencje poselskie lub senatorskie do prokuratury okrêgowej, apelacyjnej, a 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?

8. Czy na b³êdy, nawet karygodne, dotycz¹ce postêpowania prokuratury w konkretnej sprawie, oby-
watel nie bêdzie móg³ siê poskar¿yæ nikomu innemu jak tylko samej prokuraturze?

9. Czy prokuratura sta³a siê instytucj¹ wy³¹czon¹ spod jakiejkolwiek zewnêtrznej kontroli co do toku
spraw, prowadz¹c je nawet bez odpowiedzialnoœci dotycz¹cej ich przedawnienia?

10. Czy Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej wy³¹cza mo¿liwoœæ sk³adania skarg na Pana, Panie
Prokuratorze Generalny?

11. W jaki sposób s¹ realizowane konstytucyjne funkcje kontrolne Sejmu wobec prokuratury?
12. Czy Konstytucja RP wy³¹cza spod kontroli tok spraw prowadzonych przez prokuraturê?
13. Czy Senat RP ma w Konstytucji RP przypisane funkcje kontrolne?
14. Jakie uprawnienia wobec prokuratury ma Najwy¿sza Izba Kontroli?
15. Czy Najwy¿sza Izba Kontroli, dzia³aj¹c na podstawie art. 203 ust. 3 konstytucji, mo¿e kontrolo-

waæ z punktu widzenia legalnoœci prowadzone przez prokuraturê postêpowania karne?
Panie Prokuratorze Generalny! Bardzo obawiam siê skutków tego wy³¹czenia spod kontroli. W moim

biurze znajduje siê ju¿ wiele takich spraw interwencyjnych.
Z góry dziêkujê za szczegó³owe wyjaœnienie podniesionych kwestii.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




