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W zwi¹zku z tocz¹c¹ siê dyskusj¹ dotycz¹c¹ przysz³ego kszta³tu i sposobu funkcjonowania Prokuratury, Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej zwraca uwagê, ¿e pomimo up³ywu pó³torarocznego okresu
od jej ustrojowej reformy nie zosta³y rozwi¹zane do tej pory podstawowe
problemy zwi¹zane z jej prawid³owym dzia³aniem.
Problemem zasadniczym jest fakt, ¿e Prokuratura dzia³a w oparciu
o ustawê o prokuraturze z dnia 20 czerwca 1985 r., przestarza³¹, stworzon¹ dla innego systemu polityczno - prawnego, wielokrotnie nowelizowan¹, a przez to wewnêtrznie niespójn¹. W niektórych fragmentach
sprzeczn¹ z konstytucj¹. Prokurator Generalny nie zasygnalizowa³ podjêcia
jakichkolwiek dzia³añ w celu stworzenia nowego aktu prawnego reguluj¹cego pracê Prokuratury.
Przez d³ugi okres funkcjonowanie Prokuratury by³o zaburzone z uwagi
na brak prawid³owej obsady stanowisk funkcyjnych. Tak rozleg³e zaniechania w zakresie decyzji kadrowych w oczywisty sposób rzutuj¹ na pracê poszczególnych jednostek prokuratury. Nie przedstawiono przyczyn takiego
stanu rzeczy.
Istotnym problemem, nie rozwi¹zanym do tej pory, jest fakt d³ugoterminowego delegowania prokuratorów do jednostek wy¿szego szczebla, bez
powo³ania na wy¿sze stanowisko. W ten sposób mno¿one s¹ koszty funkcjonowania Prokuratury i blokowane etaty prokuratorskie. Nawet w Prokuraturze Generalnej liczba delegowanych prokuratorów jest zbli¿ona do stanu
etatowego. Nie podjêto zagadnienia zwi¹zanego z delegowaniem prokuratorów do Ministerstwa Sprawiedliwoœci.
Nie okreœlono kierunku nadzoru sprawowanego przez prokuratury
apelacyjne, nie okreœlono wp³ywu dzia³añ o charakterze nadzorczym na
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prawid³owoœæ, skutecznoœæ i szybkoœæ postêpowañ. Ten niezwykle istotny
element, jest podstawowym probierzem merytorycznej przydatnoœci nadzoru i uzasadnienia dalszego funkcjonowania prokuratur apelacyjnych.
Brakuje informacji od Prokuratora Generalnego dotycz¹cej efektów
ograniczenia nadzoru i okreœlenia czy ten fakt spowodowa³ jakiekolwiek
konsekwencje natury organizacyjnej, zw³aszcza co do przesuniêcia czêœci
prokuratorów sprawuj¹cych dotychczas nadzór do prowadzenia postêpowañ przygotowawczych, co spowodowa³oby istotne wsparcie dla prokuratorów prowadz¹cych postêpowania przygotowawcze.
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej stoi na stanowisku, ¿e dla dalszego prawid³owego funkcjonowania Prokuratury niezbêdna
jest intensyfikacja prac na rzecz zakoñczenia transformacji ustrojowo-organizacyjnej prokuratury. Zwracamy uwagê na konicznoœæ zapewnienia w³aœciwej i równomiernej – odpowiednio do specyfiki na³o¿onych zadañ – dyslokacji kadr oraz obci¹¿enia prac¹ poszczególnych prokuratorów i zatrudnionych w prokuraturze urzêdników.
Jednoczeœnie wskazujemy, ¿e propagowane przez Prokuratora Generalnego za poœrednictwem mediów zmiany, nie mog¹ zostaæ wprowadzone
bez uwzglêdnienia aspektów praktycznych pracy prokuratora oraz rzeczywistych kosztów finansowych i spo³ecznych proponowanych reform. Omawiany szeroko w mediach projekt likwidacji oko³o 80 kilkuosobowych jednostek prokuratur rejonowych oceniamy jako spo³ecznie szkodliwy. Nie s³u¿y interesowi wymiaru sprawiedliwoœci i przede wszystkim samych
pokrzywdzonych, zw³aszcza najubo¿szych i znajduj¹cych siê w trudnej sytuacji ¿yciowej.
Podniesione argumenty o oszczêdnoœciach s¹ fa³szywe i oderwane od
realiów. W przypadku zrealizowania zamierzeñ trzeba bêdzie ponosiæ
znaczne koszty przewozu akt, dowozu prokuratorów na miejsce zdarzenia
i przes³uchania œwiadków w miejscu zamieszkania, przyjazdu bieg³ych. Powstan¹ w zwi¹zku z tym znaczne opóŸnienia w postêpowaniach, przed³u¿y
siê czas trwania œledztw i dochodzeñ. Trudno sobie wyobraziæ, by osoby
najubo¿sze, czêsto bêd¹ce pokrzywdzonymi, nie maj¹ce œrodków do ¿ycia
i szukaj¹ce pomocy w Prokuraturze mia³y pieni¹dze na bilety i przejazdy do
dalej po³o¿onych prokuratur. Z przedstawionych za poœrednictwem œrodków masowego przekazu za³o¿eñ wynika, ¿e niekiedy bêd¹ mia³y do pokonania oko³o 80–100 km w jedn¹ stronê. Brak bêdzie mo¿liwoœci udzielenia
pomocy obywatelowi w jego problemach prawnych bêd¹cych dotychczas
domen¹ terenowych jednostek prokuratury. Trzeba te¿ wspomnieæ, ¿e
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du¿a czêœæ tych jednostek pracuje w obiektach stanowi¹cych w³asnoœæ
Skarbu Pañstwa, wybudowanych w ostatnich latach, b¹dŸ wyremontowanych ogromnym nak³adem finansowym.
Podkreœlenia wymaga okolicznoœæ, ¿e prokuratorzy przez ca³y rok, niezale¿nie od swoich podstawowych obowi¹zków udzielaj¹ zg³aszaj¹cym siê
z proœb¹ o pomoc porad prawnych w ró¿nych dziedzinach ¿ycia. Zamkniêcie w tej sytuacji oko³o 80 jednostek prokuratury powszechnej oznacza w
istocie powa¿ne ograniczenie fundamentalnego prawa obywateli do pomocy prawnej ze strony pañstwa.
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej uwa¿a, ¿e reforma wymiaru sprawiedliwoœci, w tym prokuratury jest niezbêdna. Widzi
potrzebê zmian o charakterze organizacyjnym, strukturalnym oraz funkcji
i roli prokuratury w realizacji podstawowych dzia³añ pañstwa, ale nie kosztem obywateli.
Ci¹gle aktualna pozostaje kwestia równomiernego obci¹¿enia prac¹
prokuratorów powszechnych i wojskowych. W tym zakresie Stowarzyszenie
Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej w pe³ni podtrzymuje swoje stanowisko dotycz¹cej bezwzglêdnej potrzeby rozszerzenia uprawnieñ i obowi¹zków prokuratorów wojskowych jednostek organizacyjnych w kierunku
nadania im legitymacji procesowej do prowadzenia i nadzorowania postêpowania przygotowawczego równie¿ w sprawach ¿o³nierzy pozostaj¹cych
w czynnej s³u¿bie wojskowej o przestêpstwa nie podlegaj¹ce orzecznictwu
s¹dów wojskowych, a tak¿e do udzia³u w postêpowaniu przed s¹dami powszechnymi w takich sprawach.
Stowarzyszenie Prokuratorów Rzeczypospolitej Polskiej widzi koniecznoœæ przeprowadzenia rzeczowej debaty z udzia³em przedstawicieli œrodowiska prokuratorskiego zrzeszonych w organizacjach pozarz¹dowych funkcjonuj¹cych w Prokuraturze i Prokuratora Generalnego dotycz¹cej planowanych reform. Do tej pory bowiem o planach Prokuratora Generalnego
dotycz¹cych kierunków reform Prokuratury prokuratorzy dowiadywali siê za
poœrednictwem mediów, a g³os œrodowiska prokuratorskiego by³ pomijany.
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