
Uchwała 
Zgromadzenia Prokuratorów 

w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi 
z dnia 15 lipca 2013 roku 

 
 

W związku z opublikowaniem na stronach internetowych Rządowego Centrum 
Legislacji kolejnych wersji projektów ustaw – Prawo o prokuraturze oraz projektu 
ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze, datowanych na dzień 
4 lipca 2013 roku, Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi 
wyraża zdecydowany sprzeciw co do sposobu przeprowadzania konsultacji w 
środowisku prokuratorskim projektów tych dwóch aktów prawnych. Prezentujemy 
pogląd, że akt prawny tej rangi jak Prawo o prokuraturze, kluczowy dla określenia 
ustroju, podstawowych zadań prokuratury oraz zasad jej organizacji, winien być 
przedstawiony środowisku prokuratorskiemu  do konsultacji w trybie umożliwiającym 
rzeczową dyskusję nad zaproponowanymi rozwiązaniami oraz wypracowanie 
wyważonego, odpowiedzialnego stanowiska w tym przedmiocie. Wobec zakreślenia 
przez Ministra Sprawiedliwości terminu do złożenia uwag dotyczących projektów na 
dzień 19 lipca 2013 roku spełnienie tych warunków nie jest możliwe. Pisemna prośba 
Ministra Sprawiedliwości o wyrażenie poglądu w przedmiocie projektów ustaw, 
datowana na dzień 5 lipca 2013r., wpłynęła do Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi 
dopiero w dniu 15 lipca 2013r., natomiast do pozostałych jednostek obszaru apelacji 
łódzkiej - do chwili obecnej nie dotarła. Wskazuje to na brak rzeczywistej woli 
projektodawcy odnośnie potrzeby uzyskania stanowiska środowiska prokuratorskiego 
wobec przedłożonych projektów ustaw; taki sposób procedowania może być oceniany 
jako pozorny i zmierzający jedynie do spełnienia wymogów formalnych, bez 
oczekiwania na pogląd przedstawicieli środowiska prokuratorskiego w kluczowej dla 
nich sprawie, co może prowadzić do wniosku, iż projektodawca nie przywiązuje wagi 
do wyrażanych przez prokuratorów opinii. 

 
Powyższy pogląd uzasadniony jest także tym, iż ten sam podmiot – Minister 

Sprawiedliwości – w dniu 2 lipca 2013 roku skierował do prokuratorów prośbę o 
wyrażenie opinii o akcie niższej rangi - projekcie rozporządzenia zmieniającego 
rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagrodzenia 
urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu 
urzędniczego - zakreślając termin do wypowiedzenia się na temat proponowanych 
zmian do 30 lipca 2013 roku. Ani ranga, ani też zakres proponowanych zmian – w 
zestawieniu z projektem ustawy – Prawo o prokuraturze – nie uzasadniają 
zastosowanej odmienności, jeśli chodzi chociażby o termin konsultacji.  

 
W tej sytuacji Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w 

Łodzi apeluje do Ministra Sprawiedliwości o umożliwienie środowisku wyrażenia 
poglądu na temat przyszłej regulacji ustawowej dotyczącej prokuratury poprzez 
udzielenie stosownego dłuższego terminu do jego sformułowania. Jednocześnie 
Zgromadzenie uważa za zasadne, by dyskusja taka odbyła się po nadaniu ostatecznego 
kształtu projektowanym zmianom kodeksu postępowania karnego, aby organizacja 



pracy i ustrój prokuratury umożliwiały prokuratorom spełnianie ich kodeksowych 
obowiązków. 

 
Zgromadzenie wyraża pogląd, iż nowa ustawa o prokuraturze winna w sposób 

wyraźny definiować rolę prokuratora w procesie karnym. Wobec projektowanego w 
kpk zwiększenia zaangażowania prokuratora w etap postępowania sądowego, w inny 
sposób niż obecnie powinny być ukształtowane jego obowiązki związane z 
postępowaniem przygotowawczym. Pozostawienie bez większych zmian zakresu 
obowiązków prokuratora na etapie postępowania przygotowawczego, brak odpowiedzi 
na zasadnicze pytanie, jakie pojawia się w ostatnich dniach w debacie publicznej 
prowadzonej z udziałem Prokuratora Generalnego, Ministra Sprawiedliwości, posłów 
a nawet Prezydenta RP - czy prokurator w nowym modelu prokuratury ma pełnić 
przede wszystkim rolę oskarżyciela publicznego w kontradyktoryjnym procesie, czy 
też odpowiadać głównie za realizację czynności śledczych, jak również brak 
precyzyjnych reguł dotyczących zakresu odpowiedzialności prokuratorów za 
poszczególne etapy procesu karnego – może doprowadzić do paraliżu tego procesu, a 
w konsekwencji, do dalszego obniżenia zaufania do prokuratury. 

 
Proponowana ustawa – Prawo o prokuraturze – w żaden sposób nie wskazuje, 

jak prokuratorzy mają realizować nakładane na nich kodeksem postępowania karnego 
obowiązki, a w szczególności – nie określa jasno i czytelnie – roli prokuratora w 
procesie karnym oraz jego pozycji w ustroju organów ochrony prawnej, pozostawiając 
tym samym rozwiązanie hybrydowe, niespójne wewnętrznie i nieczytelne.  
 

 
Zgromadzenie Prokuratorów w Prokuraturze Apelacyjnej w Łodzi upoważnia 

jego Przewodniczącego – Pana Jerzego Ojrzyńskiego – Prokuratora Apelacyjnego w 
Łodzi do przedstawienia niniejszej uchwały: 
Prezydentowi RP, 
Marszałkowi Sejmu RP, 
Marszałkowi Senatu RP,  
Prezesowi Rady Ministrów, 
Ministrowi Sprawiedliwości, 
Prokuratorowi Generalnemu, 
Krajowej Radzie Prokuratury, 
Prokuratorom Apelacyjnym 
oraz do udostępnienia jej treści do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na 
stronie internetowej Prokuratury Apelacyjnej w Łodzi. 
 
 
 

Przewodniczący Zgromadzenia 
 

Jerzy Ojrzyński 


