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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie! 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w art. 15 ust. 1 wskazuje, że „ustrój terytorialny Rzeczypospolitej 

Polskiej zapewnia decentralizację władzy publicznej”. Kierując się tą zasadą konstytucyjną, która określa 
kierunek przemian zapoczątkowanych po roku 1989, należy wskazać, że decentralizacja władzy publicznej 
obejmuje nie tylko organy administracji rządowej, ale dotyczy również innych instytucji państwowych, w 
tym sądów i prokuratur. 

Zgodnie z założeniami czterech reform uchwalonych w 1998 r. jako główne uzasadnienie podawano „chęć 
rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez przybliżenie obywatelom instytucji”. Profesor Michał Kule-
sza jednoznacznie mówił, i nadal podtrzymuje swoje zdanie, że „domknięcie całej infrastruktury publicznej 
podstawowej obsługi mieszkańców i społeczności lokalnych obejmuje nie tylko infrastrukturę samorządową, 
lecz także administrację rządową, wymiar sprawiedliwości i inne”.  

Zwracam się więc z zapytaniem o to, jak do tych planów i obietnic ma się zapowiedź reformy na mapie 
administracyjnej prokuratury, okazuje się bowiem, że planowane „reformy” są de facto likwidacją części 
istniejących prokuratur lub ich placówek zamiejscowych. Jedną z takich prokuratur, która zostanie zlikwido-
wana w wyniku realizacji pomysłów „zrodzonych” w Warszawie, jest prokuratura w Parczewie, mieście po-
wiatowym w województwie lubelskim. 

Należy zauważyć, że pomimo merytorycznych protestów zarówno ze strony gmin powiatu parczewskiego, 
jak i samego starostwa, nie zważając na głosy protestu wyrażone kilkoma tysiącami podpisów mieszkańców 
powiatu, co więcej, nie licząc się z negatywnym stanowiskiem Prokuratury Okręgowej i Prokuratury Apela-
cyjnej w Lublinie – wskazywała ona na bardzo niekorzystne następstwa takiej decyzji – warszawscy przed-
stawiciele „reformujący prokuraturę” rekomendują likwidację prokuratury w Parczewie, której działanie 
obejmuje również międzynarodowe przejście graniczne stanowiące zewnętrzną granicę Unii Europejskiej. 

W związku z powyższym uprzejmie proszę Pana Prokuratora Generalnego o udzielenie następujących in-
formacji.  

Na jakiej podstawie specjalny zespół powołany przy Prokuraturze Generalnej do przygotowania reformy 
prokuratury rekomenduje Panu Prokuratorowi likwidację Prokuratury Rejonowej w Parczewie? Czy planując 
likwidację wspomnianej jednostki, specjalny zespół brał pod uwagę fakt, że prokuratura w Parczewie obsłu-
guje międzynarodowe przejście graniczne w Sławatyczach i że przekazując kompetencje do prokuratur rejo-
nowych w Radzyniu Podlaskim i Białej Podlaskiej, znacząco zwiększa koszty obsługi na przykład osób nie-
legalnie przekraczających granicę i z tego powodu zatrzymanych (odległość z Parczewa do Lublina wynosi 
67 km, a odległość z Białej Podlaskiej do Lublina przekracza 125 km)?  

Czy likwidując prokuraturę w Parczewie, brano pod uwagę zwiększenie kosztów oraz powstanie znacz-
nych utrudnień dla mieszkańców, których wyżej wymieniona jednostka obejmuje swoim działaniem? 

Mam też zapytanie systemowe: czy likwidując prokuraturę w Parczewie, decydenci biorą pod uwagę fakt 
degradacji instytucjonalnej Ziemi Parczewskiej i wiążącej się z tym peryferyzacji i tak ubogiego regionu 
Polski Wschodniej? 

Proszę również o udzielenie informacji, czy w związku z zaistniałą sytuacją prowadzona będzie kampania 
informacyjna na temat możliwych sposobów minimalizacji skutków likwidacji Prokuratury Rejonowej w 
Parczewie? 

Z wyrazami szacunku 
Grzegorz Bierecki 


