
DOBRA  ZMIANA  DLA  POLAKÓW: 
PRAWORZĄDNOŚĆ  I  BEZPIECZEŃSTWO



ODPOWIEDZIALNOŚĆ
TO PRZESTĘPCY MAJĄ SIĘ BAĆ, A NIE UCZCIWI LUDZIE. Rząd Beaty Szydło, podejmując  
się reformy prokuratury, bierze na siebie pełną odpowiedzialność za jej sprawne  
funkcjonowanie, ponieważ chce zapewnić praworządność i bezpieczeństwo Polaków. 

➜ Ustawa nie została napisana pod konkretną władzę czy osobę. Każdy, kto będzie pełnił funkcję ministra sprawiedli-

wości i prokuratora generalnego, musi mieć realną władzę, żeby realizować spójną politykę 
w dziedzinie bezpieczeństwa obywateli i państwa. Za to będzie rozliczany przez premiera,  
Sejm i Polaków.

➜ Podporządkowanie prokuratury generalnej ministerstwu sprawiedliwości to szeroko przyjęta w Europie praktyka. 
Takie zasady obowiązują np. we Francji, w Belgii, Holandii czy w Czechach.

➜ Ustawa kończy z patologią, polegającą na wywieraniu przez rząd nieformal-
nych nacisków na prokuraturę, a jednocześnie unikaniu odpowiedzialności  
za nie. Poprzedni rząd umywał ręce od błędów prokuratury i politycznej presji, jaką na nią wywierał, argumentując, 
że prokuratura mu nie podlega. Prawda była inna. Kontrolował jej budżet i uwiązał ją na politycznym postronku, który 
sam stworzył. Była nim zasada, zgodnie z którą premier mógł odrzucić doroczne sprawozdanie prokuratora generalnego 
i wystąpić do Sejmu o jego odwołanie. Premier Donald Tusk nie podpisał sprawozdania prokuratora generalnego, gdy 
wybuchła afera Amber Gold. Tak samo postąpiła premier Ewa Kopacz po ujawnieniu afery podsłuchowej, która  
kompromitowała jej ministrów.

➜ Parlament będzie miał silną kontrolę nad działaniami prokuratury. Prokurator 
generalny będzie miał obowiązek stawiać się na posiedzeniach parlamentarnych komisji, a posłowie i senatorowie będą 
mogli – w formie interpelacji i zapytań – żądać od niego wyjaśnień we wszystkich sprawach.



SKUTECZNOŚĆ
DOŚWIADCZENIA RZĄDÓW PRAWA I SPRAWIEDLIWOŚCI Z LAT 2005-2007 dowodzą,  
że sprawna polityka w dziedzinie wymiaru sprawiedliwości przynosi wymierne efekty. 
Będzie ona możliwa dzięki nowej ustawie. 

W czasie poprzednich rządów PiS wykrywalność korupcji wzrosła – według danych  
policji – aż o 80 procent, a przestępczość spadła o jedną czwartą. Wśród Polaków – według Centrum Badania Opinii  

Społecznej – nastąpił największy w historii III RP wzrost poczucia bezpieczeństwa,  
a liczba osób pozytywnie oceniających wymiar sprawiedliwości powiększyła się ponad dwukrotnie: z 22 procent  

w październiku 2005 roku do 46 procent w kwietniu 2007 roku. Rząd chce to zaufanie przywrócić.
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BEZPIECZEŃSTWO
PROKURATURA TO SŁUŻBA. POWINNA BYĆ DLA OBYWATELI, A NIE ODWROTNIE. Musi  
działać szybko i zdecydowanie, żeby zapewnić Polakom bezpieczeństwo oraz ochronę ich 
praw i interesów. Nowa ustawa daje taką gwarancję.

➜ Gdyby prokuratura funkcjonowała dotychczas sprawnie, nie byłoby kilkunastu tysięcy poszkodo-
wanych w aferach Amber Gold czy Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo-Kredy-
towej Wołomin, związanej z dawnymi wojskowymi służbami specjalnymi. Polacy potracili oszczędności życia, 

ponieważ prokuratorzy działali opieszale, potrafili nawet rok czekać na opinię biegłego, lekceważyli alarmi-
styczne ostrzeżenia Komisji Nadzoru Finansowego i artykuły w prasie.

➜ Dzięki wprowadzanym zmianom szefowie prokuratur będą musieli reagować 
w porę, ponieważ będą ponosić odpowiedzialność za nieprawidłowe decyzje 
swoich podwładnych. W prokuraturach regionalnych powstaną wydziały do zwalczania przestępczości gospo-
darczej i skarbowej, a prokuratura krajowa będzie tworzyć zamiejscowe wydziały departamentu do spraw przestępczości 
zorganizowanej i korupcji. To odciąży z nadmiaru pracy prokuratury rejonowe i okręgowe. 



KONIEC PATOLOGII
JUŻ PO PIERWSZYM KWARTALE podjętej przez poprzedni rząd reformy, polegającej na rozdzieleniu 
funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości, spadła liczba kierowanych do sądów 
aktów oskarżenia. Prokuratura pogrążyła się w niemocy i chaosie. Nowa ustawa przywraca porzą-
dek i daje szefom prokuratur uprawnienia, by mogli egzekwować od podwładnych wydajną pracę.

BYŁO BĘDZIE
NIEMOC. Prokurator Generalny nie mógł skutecznie dyscyplinować podwład-
nych ani ich odwołać, ponieważ na stanowiskach szefów prokuratur rejonowych, 
okręgowych i apelacyjnych obowiązywała kadencyjność. Dymisje wymagały 
żmudnej procedury i zgody Krajowej Rady Prokuratury, w której skład wchodzą 
powoływani przez Sejm, Senat i prezydenta politycy. Prokurator generalny po-
nosił więc formalnie odpowiedzialność za działanie prokuratur, ale w praktyce 
niewiele mógł zrobić. Nawet premiować awansem wyróżniających się śled-
czych. Był figurantem.

BRAK DYSCYPLINY. Dotychczasowe rozwiązania zrujnowały hierarchicz-
ność prokuratury. Prokurator rejonowy w praktyce nie musiał wykonywać 
poleceń prokuratora okręgowego, a prokurator okręgowy – prokuratora apela-
cyjnego. W aferze Amber Gold prokurator generalny nie mógł zlecić natychmia-
stowych korekt w sposobie prowadzenia śledztwa ani szybko i sprawnie dokonać 
zmian kadrowych w kierownictwach prokuratur, które dopuściły się rażących 
błędów.

CHAOS. Brak kontroli i kompetencyjny paraliż doprowadzał do tak bulwersują-
cych sytuacji, jak sprawa śledztwa dotyczącego zabójstwa byłego szefa policji 
Marka Papały, kiedy dwie prokuratury prowadziły osobne postępowania i forso-
wały wzajemnie wykluczające się wizje. Osoba wskazana w jednym postępowa-
niu jako zabójca, w drugim była głównym świadkiem oskarżenia.

SKUTECZNOŚĆ. Prokurator Generalny będzie powoływał szefów prokuratur 
po przedstawieniu ich kandydatur odpowiednim zgromadzeniom prokuratorów, 
czyli samorządowym organom prokuratorskim. Będzie miał na nich wpływ, ale 
będzie też ponosił pełną odpowiedzialność za ich działania

HIERARCHIA. Funkcyjni prokuratorzy wszystkich szczebli – jak w każdej do-
brze funkcjonującej firmie – będą mieli możliwość egzekwować polecenia od 
podwładnych. Sami będą też rozliczani ze swoich decyzji przez swoich zwierzch-
ników.

PORZĄDEK. Kontrolne uprawnienia szefów prokuratur wobec podwładnych 
mają zapewnić spójność prowadzonych postępowań i zapobiec kompromitującym 
sytuacjom. W przypadku szczególnie skomplikowanych spraw, zwłaszcza o cha-
rakterze gospodarczym, będą tworzone wyspecjalizowane wydziały, do których 
trafią najlepsi prokuratorzy. Będą mogli tworzyć grupy eksperckie złożone ze spe-
cjalistów z różnych dziedzin, np. księgowych. Tak, by szybko i skutecznie walczyć 
z przestępcami, którzy np. wyłudzają od państwa podatek VAT. Podobne rozwiąza-
nia były wprowadzane już za poprzednich rządów PiS i zdały wówczas egzamin.



JAWNOŚĆ
PROKURATOR GENERALNY BĘDZIE MÓGŁ ZMIENIĆ DECYZJĘ SZEREGOWEGO PROKURATORA. Tak 
jak każdy szef w firmie może zmienić decyzję swojego pracownika i tak, jak to czyni w stosun-
ku do szeregowych prokuratorów np. prokurator generalny Austrii. Ale dzięki nowej ustawie 
będzie musiał działać jawnie, a nie „na telefon”, jak to bywało dotąd.

➜ DECYZJA NA PIŚMIE. Prokurator generalny i szefowie podległych mu pro-
kuratur regionalnych, okręgowych i rejonowych będą mieli prawo nakazać podwładnym 
wszcząć śledztwo albo je umorzyć. Ale swoją decyzję będą musieli wydawać na piśmie,  

a nie pokątnie, biorąc za nią pełną odpowiedzialność. Dodatkowo  
– na żądanie odpowiedzialnego za postępowanie prokuratora – będą musieli ją uzasadnić.

➜ WENTYL BEZPIECZEŃSTWA. Prokurator, któremu zwierzchnik każe 
zmienić decyzję dotyczącą śledztwa, będzie miał prawo odwołać się do przełożonego  
osoby, która wydała mu polecenie albo zażądać wyłączenia go ze sprawy. Nie zostanie  
pociągnięty do odpowiedzialności dyscyplinarnej, jeśli podejmie działania  
(albo ich zaniecha), kierując się interesem społecznym.

➜ Dzięki zmianom prokurator generalny i podlegli mu funkcyjni 
prokuratorzy będą mieli instrument, żeby jawnie interweniować 
w bulwersujących sprawach, np. nie dopuścić do tego, żeby prokuratura traciła czas 
i pieniądze na śledztwo przeciwko emerytce, która w punkcie ksero nie wystawiła paragonu na 30 
groszy i oszukała państwo na 6 groszy podatku. Taka sytuacja – zakończona aktem oskarżenia i pro-
cesem – miała miejsce w 2009 roku w Łodzi. Będą mogli też zapobiec takim sytuacjom, jak posta-
wienie w 2014 roku przed sądem szefa Służby Więziennej z Koszalina za to, że w ludzkim odruchu 
zapłacił 40 zł kaucji za upośledzonego skazanego, który ukradł w sklepie batonik wart 99 groszy  
i trafił do więzienia, ponieważ nie było go stać na grzywnę.

Art. 7 

§ 2. Prokurator jest obowiązany wykonywać 
zarządzenia, wytyczne i polecenia prokura-
tora przełożonego.

§ 3. Polecenie dotyczące treści czynności 
procesowej prokurator przełożony wydaje 
na piśmie, a na żądanie prokuratora – wraz 
z uzasadnieniem. W razie przeszkody  
w doręczeniu polecenia w formie pisemnej 
dopuszczalne jest przekazanie polecenia 
ustnie, z tym że przełożony jest obowiązany 
niezwłocznie potwierdzić je na piśmie. Pole-
cenie włącza się do akt podręcznych sprawy. 

§ 4. Jeżeli prokurator nie zgadza się z pole-
ceniem dotyczącym treści czynności pro-
cesowej, może żądać zmiany polecenia lub 
wyłączenia go od wykonania czynności albo 
od udziału w sprawie. O wyłączeniu roz-
strzyga ostatecznie prokurator bezpośrednio 
przełożony nad prokuratorem, który wydał 
polecenie.

fragment ustawy z 28 stycznia 2016 roku Prawo 
o prokuraturze (Dz.U. z 2016 roku poz. 177)



KONIEC Z POLITYCZNYMI NACISKAMI
ZASADA JAWNOŚCI, polegająca na wydawaniu decyzji na piśmie, uchroni prokuratorów 
przed nieuzasadnioną presją ze strony zwierzchników. W Polsce, w której prasa bardzo 
uważnie patrzy na ręce władzy, żadna kontrowersyjna decyzja się nie ukryje. A pisemne po-
lecenia będą ich dowodem. Nie da się ukryć przypadków bulwersujących decyzji, do których 
dochodziło za poprzednich rządów, a które budziły podejrzenia o polityczne motywacje.

LIPIEC 2015
Sprawa ministra Cezarego Grabarczyka
Kiedy wyszły na jaw nieprawidłowości związane z uzyskaniem przez ówczesnego szefa resortu sprawiedliwości, pozwolenia na broń, łódzki prokurator nie wystąpił o to, 
żeby wykorzystać jako dowód w sprawie podsłuchanej rozmowy ministra. A kiedy kolejny prokurator chciał przeszukać biuro poselskie Cezarego Grabarczyka,  
odebrano mu śledztwo. Ostatecznie prokuratura w lipcu zeszłego roku umorzyła sprawę.

CZERWIEC 2015
Najazd na „Wprost”
Do redakcji niezależnego tygodnika wtargnął prokurator i funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Urządzili żenujący skandal, szarpiąc się z redak-
torem naczelnym i próbując mu wyrwać komputer z kompromitującymi rząd nagraniami. Chodziło o podejrzenie przestępstwa dotyczącego nielegalnego podsłuchu, 
zagrożonego niską karą – do dwóch lat więzienia. Miał je popełnić kelner, a nie chronieni tajemnicą dziennikarską redaktorzy „Wprost”. Dlatego tak drastyczne środki 
nie były konieczne. Powodem gwałtownej reakcji wymiaru sprawiedliwości nie była waga przestępstwa, tylko treść nagrań, które uderzały w rząd Platformy Obywatel-
skiej i PSL.

PAŹDZIERNIK 2014

Afera hazardowa
Po interwencji Prokuratury Generalnej białostocka Prokuratura Apelacyjna uchyliła postanowienie o postawieniu zarzutów wiceministrowi finansów Jackowi Kapicy  
w sprawie tzw. afery hazardowej. Prowadzącemu sprawę prokuratorowi odebrano śledztwo.

MARZEC 2011
Afera z podatkiem dla rafinerii
Prokuratura Okręgowa w Katowicach uchyliła postanowienie o postawieniu zarzutów wiceministrowi finansów Andrzejowi Parafianowiczowi. Prokurator chciał  
mu zarzucić przekroczenie uprawnień w związku z umorzeniem Rafinerii Trzebinia akcyzy w wysokości 900 milionów złotych.



EFEKTYWNOŚĆ
KAŻDY PROKURATOR – BEZ WZGLĘDU NA POZYCJĘ W ZAWODOWEJ HIERARCHII – BĘDZIE 
MUSIAŁ PROWADZIĆ ŚLEDZTWA I BRONIĆ SPRAW W SĄDZIE. Dziś wśród najwyższych ran-
gą prokuratorów są osoby, które nie robiły tego od lat. Śledztwa toczą się latami, mimo że 
liczba prokuratorów w Polsce należy do najwyższych w Europie.

Koniec z zasadą, że im wyższa ranga w prokuratorskiej 
hierarchii, tym wyższe zarobki i mniej pracy. W dużych miastach 
prokuratorzy rejonowi – a więc ci z najniższego szczebla – prowadzą nawet po 100 po-
stępowań miesięcznie, co w praktyce uniemożliwia dokładne zapoznanie się ze sprawą. 
Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury od dawna bił na alarm  

w tej sprawie. Reforma prokuratury realizuje związkowe postulaty.
 
Żeby usprawnić działanie prokuratury cywilnej, zostaje do niej włączona prokuratura 

wojskowa. Prokuratorzy wojskowi będą ścigać także zwykłych 
przestępców, a nie tylko tych w mundurach. Nie ma sensu utrzy-
mywać osobnej prokuratury wojskowej w sytuacji, gdy zatrudnieni tam prokuratorzy 
mają nawet kilkanaście razy mniej spraw do prowadzenia niż prokuratorzy cywilni. 

Na jednego prokuratora wojskowego przypadało dwa lata 
temu 15 śledztw rocznie, na cywilnego – 183. A liczba spraw  
w prokuraturach wojskowych z roku na rok maleje. Dlatego prokuratorzy wojskowi 
będą wspierać tych cywilnych, co przyczyni się do bardziej efektywnego prowadzenia 
postępowań.

Prokuratura jest tak skon-
struowana, że dużo ponad 
30 procent prokuratorów 
nie wykonuje tych zadań 
typowo oskarżycielskich, 
czyli nie prowadzi postępo-

wań przygotowawczych i od dawna nie 
widziało sądowej sali. To trzeba zmienić. 
Musi być tak jak w sądzie, że każdy 
sędzia, nawet sędzia funkcyjny, nawet 
prezes sądu prowadzi postępowania, 
zakłada ten łańcuch i wychodzi na sądo-
wą salę. W prokuraturze jest inaczej, ta 
struktura jest skostniała, dlatego że jest to 
struktura jeszcze wywodząca się  
z poprzedniej epoki.

przewodniczący Związku Zawodowego 
Prokuratorów i Pracowników Prokuratury 
Jacek Skała (wywiad dla Programu I Pol-
skiego Radia z października 2014 roku)



ZAUFANIE
WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI MUSI ODZYSKAĆ ZAUFANIE I AUTORYTET WŚRÓD POLAKÓW. 
Dlatego powstanie wydział spraw wewnętrznych, który zajmie się najbardziej bulwersujący-
mi przypadkami łamania prawa przez sędziów i prokuratorów. Jawne będą ich postępowania 
dyscyplinarne i oświadczenia majątkowe.

Nie będzie tolerancji dla łamania prawa przez osoby, które mają stać na straży 
tego prawa. Elitarna grupa prokuratorów będzie ścigać „czarne owce” w wymia-
rze sprawiedliwości. Zajmie się wyjaśnianiem spraw, w których o popełnienie przestępstw są podejrzewani 
prokuratorzy i sędziowie. Co roku napływa tysiące skarg pod ich adresem. Będą one weryfikowane, żeby ścigać nieuczci-
wych i nie narażać na szwank autorytetu tych, którzy stoją na straży praworządności.

Oświadczenia majątkowe prokuratorów i sędziów będą publikowane w Biulety-
nie Informacji Publicznej. Tak jak każdego urzędnika gminy czy miasta, posła albo senatora. Przedstawi-
ciele wymiaru sprawiedliwości nie mogą być pod tym względem traktowani ulgowo. Już w 2005 roku, kiedy Najwyższa 
Izba Kontroli zbadała oświadczenia majątkowe osób pełniących funkcje publiczne, okazało się, że niektórzy prokurato-
rzy i sędziowie nie wypełniali wielu rubryk, nie ujawniali kredytów, pożyczek, akcji, nie podawali, skąd mieli pieniądze 
na nowe domy. Majątek niektórych sędziów, według NIK, nie miał pokrycia w ich dochodach. Zmiany pozwolą uniknąć 
sytuacji, gdy uczciwość przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości jest poddawana w wątpliwość.

Propozycje rozwiązań, polegających na ujawnianiu oświadczeń majątkowych sędziów i prokuratorów, pojawiały się już 

za rządów SLD, a poprzedni rząd PO-PSL przygotował nawet projekt w tej sprawie. Obecny rząd doprowa-
dza dawno planowane zmiany do końca. 


