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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI:  

Podjąć inicjatywę ustawodawczą dotyczącą zmiany Konstytucji Rzeczypospolitej 

Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Autor petycji wnosi o wprowadzenie w ustawie zasadniczej następujących zmian: 

1) powołanie nowego organu konstytucyjnego, tj. organu prokuratury wraz ze 

strukturą organizacyjną: 

 Prokuratura Generalna; Prokurator Generalny powoływany przez Sejm RP, za 

zgodą Senatu RP, na 9-letnią kadencję, 

 utworzenie 16 prokuratur regionalnych, których szefowie będą powoływani przez 

Senat RP na 5-letnią kadencję, 

 prokuratury okręgowe; szefowie powoływani przez prokuratorów regionalnych 

na 4-letnią kadencję, 

 prokuratury rejonowe; szefowie powoływani przez prokuratorów okręgowych; 

2) wprowadzenie 16 regionalnych oddziałów RPO; dyrektorzy powoływani przez RPO; 

3) doprecyzowanie sposobu wybierania RPO poprzez wprowadzenie zasady, według 

której na urząd RPO może być powołany profesor uczelni wyższej, nie będący członkiem 

partii przez minimum 8 lat przed dniem objęcia urzędu; 

4) wprowadzenie dożywotniego statusu senatorów RP dla byłych Prezydentów PR 

i Prezesów Rady Ministrów; 

5) wprowadzenie do Senatu przedstawicieli sejmików wojewódzkich. 

STAN PRAWNY: 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, 

poz. 483 ze zm.) w rozdziale IX „Organy kontroli państwowej i ochrony prawa” określa 

kompetencje Rzecznika Praw Obywatelskich, tryb powołania, kadencję i nakaz apolityczności 

formalnej Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto stanowi o niezawisłości RPO, jego 

immunitecie oraz obowiązku wobec Sejmu i Senatu. Art. 208 ust. 2 stanowi, że zakres 

i sposób działania RPO określa ustawa. 

Art. 209 Konstytucji stanowi, że Rzecznik Praw Obywatelskich jest powoływany przez 

Sejm za zgodą Senatu na 5 lat. Ponadto, „Rzecznik Praw Obywatelskich nie może zajmować 

innego stanowiska, z wyjątkiem stanowiska profesora szkoły wyższej, ani wykonywać innych 
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zajęć zawodowych”. Ostatnia część przepisu określa, że Rzecznik Praw Obywatelskich nie 

może należeć do partii politycznej, związku zawodowego ani prowadzić działalności 

publicznej nie dającej się pogodzić z godnością jego urzędu. 

Ustawa z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 627) w art. 22 stanowi, że Rzecznik, za zgodą Sejmu, może ustanowić swoich 

pełnomocników terenowych. 

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740 

ze zm.) reguluje wszelkie zagadnienia związane z instytucją prokuratury. 

Prawo o prokuraturze w art. 1 określa, że prokuraturę stanowią Prokurator Generalny, 

Prokurator Krajowy, pozostali zastępcy Prokuratora Generalnego oraz prokuratorzy 

powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i prokuratorzy Instytutu Pamięci 

Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, zwanego dalej 

„Instytutem Pamięci Narodowej”.  

Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury. Urząd Prokuratora 

Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości. Prokuratorami powszechnych jednostek 

organizacyjnych prokuratury są prokuratorzy Prokuratury Krajowej, prokuratur regionalnych, 

prokuratur okręgowych i prokuratur rejonowych. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Ustawa Prawo o prokuraturze zawiera postanowienia dotyczące organizacji 

prokuratury, definicji, jej zadań i obowiązków. Konstytucja RP z 1997 r. nie zawiera 

postanowień odnoszących się wprost do ustrojowej pozycji prokuratury. Wymienia jedynie 

Prokuratora Generalnego jako podmiot, któremu przysługują określone kompetencje  

z zakresu prawa procesowego. 

Warto podnieść, że nie we wszystkich państwach europejskich w ich konstytucjach 

zawarte są przepisy dotyczące prokuratury, jednak część z nich uregulowała tę kwestię  

w ustawach zasadniczych. Przepisy określające podstawowe zasady funkcjonowania 

prokuratury znajdują się w konstytucjach m.in.: Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Grecji, 

Holandii, Hiszpanii, Litwy, Macedonii, Portugalii, Rosji, Rumunii, Szwecji, Słowacji, 

Słowenii, Ukrainy oraz Węgier. Przepisów takich jednak nie ma w konstytucji m.in. Austrii, 

Danii, Estonii, Finlandii, Islandii, Malty, Niemiec, Norwegii czy Szwajcarii. 

Na czele prokuratury w Polsce stoi Prokurator Generalny, który m.in. reprezentuje 

instytucję w Sejmie i Senacie i jest przełożonym pozostałych prokuratorów. Na straży 

niezależności prokuratorów stoi Krajowa Rada Prokuratorów, która ma charakter doradczy. 

https://serwisy.gazetaprawna.pl/wakacje/tematy/c/chorwacja
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1
 publ. „Prokuratura i Prawo”, 9, 2012. 

Piotr Kardas w artykule „Rola i miejsce prokuratury w systemie organów 

demokratycznego państwa prawnego”
1
 wskazał, że od kilkunastu lat w polskim 

piśmiennictwie karnistycznym i szeroko rozumianej przestrzeni publicznej oczy się debata 

dotycząca modelu ustrojowej regulacji, funkcji oraz zasad działania prokuratury 

w demokratycznym państwie prawnym. Rozważania, kontrowersje i spory dotyczące 

usytuowania prokuratury w Konstytucji RP, jej ustrojowej regulacji, zadań pełnionych przez 

tę instytucję, wreszcie z zakresu funkcji procesowych prowadzone są z różnych perspektyw, 

przyznając od stricte politycznej, przechodząc przez analizy uwikłane w szerszy kontekst 

normatywny związany z szeroko rozumianymi funkcjami prokuratury jako organu władzy 

publicznej stojącego na straży praworządności i przestrzegania prawa przez wszystkie 

podmioty, a kończąc na specyficznej roli prokuratury w ramach procesu karnego. 

Należy podkreślić, że w żadnej polskiej konstytucji do 1952 r. nie uregulowano 

instytucji prokuratury. O ile brak umocowania konstytucyjnego w Konstytucji marcowej 

z 1921 r. nie powinno dziwić, bowiem w tym czasie nie wypracowano kompleksowego 

modelu funkcjonowania prokuratury, o tyle w Konstytucji 1935 r. regulacje mogły być 

wprowadzone. Prokuraturę potraktowano jednak jako organ subsydiarny względem 

sądownictwa. 

Pierwsze i jedyne uregulowanie prokuratura znalazła w Konstytucji PRL z 1952 r., 

która zawierała rozdział VI „Prawo i Prokuratura”. Prokuratura nie była jednak zaliczana do 

naczelnych organów władzy państwowej, ani do wymiaru sprawiedliwości. Zmiana ustawy 

zasadniczej z 29 grudnia 1989 r. oraz „Mała Konstytucja” z 1992 r. wprowadziły istotne 

zmiany w kontekście miejsca prokuratury w systemie organów państwa. Prokuratura została 

podporządkowana Ministrowi Sprawiedliwości, pełniącemu jednocześnie funkcję Prokuratora 

Generalnego. W praktyce oznaczało to powiązanie prokuratury z władzą wykonawczą. 

W nawiązaniu do postulatu wprowadzenia szesnastu regionalnych oddziałów RPO, 

należy podkreślić, że zgodnie z art. 22 ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, Rzecznik, za 

zgodą Sejmu, może ustanowić swoich pełnomocników terenowych. Obecnie RPO posiada 

swoich pełnomocników w Katowicach, Gdańsku i we Wrocławiu. Dodatkowo w Bydgoszczy, 

Częstochowie, Kielcach, Koszalinie, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Poznaniu, Słupsku oraz 

w Wałbrzychu organizowane są dyżury przedstawicieli RPO. 
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2
 „Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz”, Tuleja P. (red.), Czarny P., Florczak-Wątor M., 

Naleziński B., Radziewicz P., wyd. WKP, 2019. 
3 Referat „O upodmiotowieniu Senatu Rzeczypospolitej Polskiej”, dr hab. Andrzej Bisztyga (w:) „Kierunki 

zmian pozycji ustrojowej i funkcji Senatu RP”, wyd. Kancelaria Senatu, red. Nauk. Andrzej Bisztyga, Piotr 

Zientarski, Warszawa 2014. 

Co do długości trwania kadencji RPO, Bogumił Naleziński w komentarzu
2
 do art. 209 

wskazuje, że ustalona konstytucyjnie pięcioletnia kadencja RPO przekracza swoim wymiarem 

długość kadencji posłów i senatorów, co może w jakimś stopniu zmniejszyć wpływ 

zmieniającego się układu politycznego na podejmowaną przez izby parlamentu decyzję 

kreacyjną. Początek biegu kadencji RPO wyznacza dzień złożenia przez osobę powołaną na 

to stanowisko przysięgi przed Sejmem. Ustawodawca gwarantuje jednocześnie ciągłość 

sprawowania funkcji ombudsmana przez mechanizm piastowania tego urzędu aż do dnia jego 

objęcia przez następcę. 

Odnosząc się do postulatu zmian w składzie i czasie trwania kadencji, skład Senatu 

wielokrotnie był przedmiotem dyskusji. Dr hab. Andrzej Bisztyga wskazał: „(…) być może 

w wyborach do Senatu nie powinno dominować kryterium polityczne, a większy nacisk 

powinno się położyć na kryterium fachowości (…). Częsta krytyka liczebności senatorów 

w zestawieniu z liczebnością posłów, wydaje się być nieuzasadniona. Otóż badając proporcję 

między liczbą członków izby pierwszej w stosunku do liczby członków izby drugiej w wielu 

państwach, należy stwierdzić, że liczba członków Senatu RP przedstawia się względem liczby 

posłów jako relatywnie skromna. Można także rozważać dożywotnie nadanie statusu senatora 

byłym prezydentom RP, a może nawet przyznanie prezydentowi RP możliwości wywierania 

wpływu na obsadę części składu Senatu. 

Nadanie Senatowi charakteru izby samorządowej - w tym pomyśle można upatrywać 

dążenia do zbliżenia charakteru Senatu do charakteru izby II państwa federalnego, gdzie izba 

ta reprezentuje nie ogół obywateli, a części składowe federacji. (…) Zabieg taki służyłby 

wzmocnieniu idei i zasady samorządności w Polsce, gdyż Senat przekształciłby się 

w instytucjonalnego i ustrojowego gwaranta ustrojowej pozycji i kompetencji samorządu  

w Polsce (…). Z drugiej strony, stwarzałoby to zagrożenie daleko idącym ograniczeniem 

dotychczasowych kompetencji Senatu oraz obniżeniem jego politycznej rangi i prestiżu. (…) 

Propozycja nadania Senatowi charakteru izby samorządowej przypisana jest cecha 

kontrowersyjności.”
3
 


