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WNOSZĄCY PETYCJĘ: petycja indywidualna 

Osoba fizyczna. 

PRZEDMIOT PETYCJI: 

Podjęcie inicjatywy ustawodawczej dotyczącej do wprowadzenia w ustawie z dnia 

12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz w ustawie z dnia 28 stycznia  

2016 r. Prawo o prokuraturze zmian prowadzących do wyboru członków Krajowej  

Rady Sadownictwa oraz Prokuratora Generalnego przez ogół obywateli w głosowaniu 

powszechnym, bezpośrednim i tajnym.  

UZASADNIENIE WNOSZĄCEGO PETYCJĘ: 

Zdaniem autora petycji obecny system wyboru członków Krajowej Rady 

Sądownictwa przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oraz powiązanie urzędu Ministra 

Sprawiedliwości z urzędem Prokuratora Generalnego powoduje upolitycznienie tych 

organów. W konsekwencji prowadzi to do braku transparentności działań wymienionych 

instytucji, które, zdaniem autora, ukierunkowane są na zniszczenie przeciwników 

politycznych.  

Wnoszący petycję uważa, że wprowadzenie mechanizmu obywatelskiej kontroli 

usprawni działanie KRS oraz prokuratury. Autor podnosi, że pełna niezależność 

prokuratury i sądów jest zagrożeniem dla praworządności oraz powoduje brak skuteczności 

działania wymiaru sprawiedliwości.  

Do petycji dołączony został projekt szczegółowych zmian we wskazanych ustawach 

wraz z treścią proponowanych rozwiązań.  

STAN PRAWNY: 

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

poz. 483) w art. 186 stanowi: Krajowa Rada Sądownictwa stoi na straży niezależności 

sądów i niezawisłości sędziów.  

Zgodnie z postanowieniami art. 187 ust. 1 Krajowa Rada Sądownictwa składa się  

z 25 członków, w jej skład wchodzą:  

- Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego, Minister Sprawiedliwości, Prezes Naczelnego 

Sądu Administracyjnego i osoba powołana przez Prezydenta Rzeczypospolitej,  

- 15 członków wybranych spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów 

powszechnych, sądów administracyjnych i sądów wojskowych,  

- 4 członków wybranych przez Sejm spośród posłów,  

- 2 członków wybranych przez Senat spośród senatorów. 
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Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o Krajowej Radzie Sądownictwa (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 269) szczegółowo określa sposób wyboru członków rady oraz czas trwania ich 

kadencji. Zgodnie z postanowieniami ustawy, Sejm wybiera spośród posłów czterech 

członków Rady na okres czterech lat zaś Senat wybiera spośród senatorów dwóch 

członków Rady na tożsamy okres.  

Ponadto, Sejm wybiera spośród sędziów Sądu Najwyższego, sądów powszechnych, 

sądów administracyjnych i sądów wojskowych piętnastu członków Rady na wspólną 

czteroletnią kadencję. 

Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66) 

w art. 3 § 2 wskazuje, że Prokurator Generalny jest naczelnym organem prokuratury.  

Urząd Prokuratora Generalnego sprawuje Minister Sprawiedliwości. 

INFORMACJE DODATKOWE: 

Z dniem 31 marca 2010 r. nastąpiło rozdzielenie urzędu Ministra Sprawiedliwości  

i Prokuratora Generalnego. Zgodnie z brzmieniem art. 1 pkt 7 ustawy z dnia 9 października 

2009 r. o zmianie ustawy o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 178, 

poz. 1375) Prokuratora Generalnego powoływał Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej 

spośród dwóch kandydatów zgłoszonych przez Krajową Radę Sądownictwa i Krajową 

Radę Prokuratury (art. 10a ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze). Kadencja 

Prokuratora Generalnego trwała sześć lat, licząc od dnia złożenia ślubowania. Po upływie 

kadencji pełnił on obowiązki do czasu objęcia stanowiska przez następcę, przy czym nie 

mógł być on ponownie wyznaczony. Po zakończeniu pełnienia obowiązków przechodził 

w stan spoczynku. Pierwszym i ostatnim Prokuratorem Generalnym powołanym w nowy 

sposób został Andrzej Seremet.  

Zdaniem ustawodawcy wprowadzenie powyższej zmiany miało zagwarantować oraz 

wzmocnić niezależność urzędu Prokuratora Generalnego od innych organów władzy 

państwowej. Ówczesne rozwiązanie zostało pozytywnie zaopiniowane przez organizacje 

oraz instytucje stojące na straży krajowego porządku prawnego, w tym Sąd Najwyższy oraz 

Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej. Zdaniem podmiotów opiniujących 

projekt przedmiotowej ustawy oraz postulat rozdzielenia funkcji Ministra Sprawiedliwości  

i Prokuratora Generalnego służyłoby ugruntowaniu pozycji ustrojowej prokuratury. 

Po wejściu w życie nowej ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. (Dz. U. poz. 178), 

z dniem 4 marca 2016 r. nastąpiło ponowne połączenie urzędów Ministra Sprawiedliwości  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Andrzej_Seremet
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i Prokuratora Generalnego oraz likwidacja Prokuratury Generalnej. Jej miejsce zajęła 

Prokuratura Krajowa, która zapewnia obsługę Prokuratora Generalnego i Prokuratora 

Krajowego. 

Członków Krajowej Rady Sądownictwa do 2018 r., z grona sędziów, wybierało 

Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, Zgromadzenie Ogólne Sędziów 

Naczelnego Sądu Administracyjnego wspólnie z przedstawicielami zgromadzeń ogólnych 

wojewódzkich sądów administracyjnych, Zgromadzenie Sędziów Sądów Wojskowych, 

zebranie przedstawicieli zebrań sędziów sądów apelacyjnych oraz zebranie przedstawicieli 

zgromadzeń ogólnych sędziów okręgów.  

Od 2018 r. kompetencję do wyboru 15 członków KRS spośród sędziów realizuje 

Sejm, który rozpatruje kandydatury zgłaszane przez grupę co najmniej 25 sędziów lub 

grupę co najmniej 2000 obywateli polskich. 


