
Warszawa, 17 lutego 2022 r. 

 

 

 

Protokół nr 2 z posiedzenia Senackiego Zespołu do Spraw Sanacji 

Systemu Oskarżania Publicznego w Polsce 

 

 

Senacki Zespół do Spraw Sanacji Systemu Oskarżania Publicznego w Polsce, 

zorganizował 17 lutego 2022 r. drugie posiedzenie Zespołu. 

  

Przewodnicząca Zespołu, pani wicemarszałek Senatu RP Gabriela Morawska-

Stanecka zainicjowała prace Zespołu stwierdzeniem, iż celem jego powołania jest  

kompleksowe zajęcie się reformą systemu oskarżania publicznego, a w pierwszym rzędzie 

prokuratury jako strażnika praworządności. Zespół stawia sobie również za zadanie przyjrzeć 

się, które organy mają prawo pełnić funkcję oskarżyciela publicznego, a które takich 

kompetencji nie posiadają a powinny. 

 

Uczestniczący w spotkaniu prokuratorzy ze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex 

Super Omnia zaznaczyli, że, wraz z Zespołem, niezależni prokuratorzy chcieliby zbudować 

zręby nowej prokuratury. Prokurator Paweł Pik wyjaśnił, z jakich powodów należy 

zreformować prokuraturę. Jego zdaniem środki osobowe w prokuraturze są źle rozłożone,  

a od 2014 roku wzrosła długotrwałość prowadzenia postępowań. Pan Pik podkreślił,  

że prokurator powinien pracować głównie w sądzie, jako oskarżyciel i zastępca państwa przed 

sądem, a tymczasem bierze on udział tylko w 25% spraw przed sądem. Prokurator nadmienił 

także, iż począwszy od 2015 roku o miliard złotych wzrósł budżet prokuratury, co nie 

przełożyło się jednak na efektywność jej działania. Pan prokurator Pik wskazał też  

na odwrócenie ciężaru w strukturze zatrudnienia. Jest za dużo prokuratorów w stosunku  

do pracowników administracyjnych. 

 

Prokurator Jacek Bilewicz udzielił informacji na temat rekomendacji, wypływających 

również z postulatów niezależnych prokuratorów, które zostały zawarte w raporcie Komisji 

Weneckiej z 2017 roku i stanowiłyby dobry punkt wyjścia do wprowadzenia nowej ustawy  

o prokuraturze. Jej celem jest kompleksowe uregulowanie ustroju prokuratury, czyniącego  



z niej organ niezależny od władzy wykonawczej, z jasno określonymi kompetencjami  

w sferze wymiaru sprawiedliwości, a także jako organu stojącego na straży praworządności. 

Wśród najistotniejszych rekomendacji prokurator wymienił: rozdzielenie funkcji Ministra 

Sprawiedliwości i Prokuratora Generalnego, precyzyjne określenie zadań prokuratury jako 

ważnego elementu wymiaru sprawiedliwości, dostosowanie struktury prokuratury, i jej 

majątku, do realizacji nowo zdefiniowanych zadań, a także określenie nowego systemu 

awansowego oraz „rozliczalności” prokuratora. 

  

       Pani prokurator Katarzyna Kwiatkowska zaznaczyła, iż u podstawy założeń prawa  

o prokuraturze Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia, którego jest prezesem, leży 

zamiar stworzenia z prokuratury niezależnego od władzy politycznej organu, realizującego 

zadania z zakresu ścigania przestępczości i służącego przede wszystkim społeczeństwu.  

Pani prokurator podkreśliła, iż trzeba zadbać o model postępowania dyscyplinarnego, 

odpowiadającego wymogom rzetelnej i transparentnej oceny pracy prokuratora, popartej 

wiedzą, doświadczeniem i kompetencjami. 

        

       Wicemarszałek Senatu RP, Bogdan Borusewicz stwierdził, że przebudowa prokuratury 

musi być generalna i uczynić prokuratora niezależnym w podejmowaniu decyzji. 

Wicemarszałek zwrócił uwagę na konieczność udokumentowania postępowania 

dyscyplinarnego wobec prokuratorów delegowanych w odległe od miejsca zamieszkania  

lub mniej eksponowane stanowiska i miejsca. 

 

       Za potrzebą gruntownej reformy prokuratury opowiedzieli się również senatorowie 

Magdalena Kochan i Krzysztof Kwiatkowski, wiceprzewodniczący Zespołu. Ich zdaniem 

teraz jest idealny moment, żeby odejść od sowieckiego modelu prokuratury i wprowadzić 

zmiany gwarantujące społeczeństwu praworządność poprzez uczciwy, bezstronny i skuteczny 

wymiar sprawiedliwości, w którym prokurator jest strażnikiem prawa, a nie „śledczym”  

czy „super policjantem”.  

 

        W dyskusji, uczestnicy spotkania zgodzili się, iż niezbędne jest nowe zdefiniowanie 

podstaw funkcjonowania prokuratury, a przede wszystkim zasad określających jej działanie, 

roli jej poszczególnych organów i ich wzajemnych relacji. 

 



         Przewodnicząca Zespołu, pani wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka 

zakończyła spotkanie zapowiedzią cyklicznych spotkań w ramach prac Zespołu nad sanacją 

systemu oskarżania publicznego w Polsce.  

               

      

A.D. 

Biuro Spraw Senatorskich 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


