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W odpowiedzi na pismo Pana Rzecznika z dnia 13 kwietnia 2018 roku dotyczące 

niepowołania na stanowisko prokuratora prokuratury rejonowej anonimowej osoby, 

która zgłosiła się do Pana Rzecznika, uprzejmie informuję co następuje.

Zgodnie z dyspozycją art. 74 § 1 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Prawo o prokuraturze (Dz. U. 2017 poz. 1767 zpóźn. zm.) prokuratorów powszechnych 

jednostek organizacyjnych prokuratury powołuje Prokurator Generalny na wniosek 

Prokuratora Krajowego.

Prokurator Krajowy uprzednio dokonuje analizy przedłożonej mu dokumentacji 

kandydata i podejmuje decyzję w przedmiocie wystąpienia z wnioskiem do Prokuratora 

Generalnego o powołanie kandydata na obwieszczone stanowisko prokuratorskie. 

Decyzja ta zapada w ramach dyskrecjonalnej kompetencji Prokuratora Krajowego 

co do kształtowania polityki kadrowej powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury. Dla prawidłowego kierowania jednolitą i zhierarchizowaną strukturą 

prokuratury wymagane jest posiadanie przez Prokuratora Krajowego minimum 

swobody decyzyjnej w zakresie obsadzania stanowisk, przy czym nie może być rzecz 

jasna mowy o dowolności rozstrzygnięcia w tym zakresie. Brak możliwości 

nieuwzględnienia postulowanego wniosku prokuratora okręgowego o powołanie 

kandydata, pomimo spełnienia wymogów formalnych i zaistnienia przesłanek 

merytorycznych, statuowałby Prokuratora Krajowego w pozycji podległej stanowisku
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niższego rzędu. Wskazać należy, iż także Prokurator Generalny nie jest związany treścią 

wniosku Prokuratora Krajowego.

Przepisy cytowanej ustawy Prawo o prokuraturze nie przewidują wymogu 

uzasadnienia stanowiska Prokuratora Krajowego w sytuacji nieskierowania wniosku 

do Prokuratora Generalnego o powołanie na pierwsze stanowisko prokuratorskie 

i nie przewidują procedury odwoławczej.

Odnosząc się do powołanego przez Pana art. 60 Konstytucji RP uznać należy, 

iż dotyczy on gwarancji w zakresie formalnego aspektu dostępu do służby, związanego 

z przestrzeganiem przez Prokuratora Krajowego zastosowanych kryteriów i procedur 

postępowania, a nie samej oceny sposobu kwalifikacji, czy też predyspozycji danej 

osoby. Samo niezadowolenie lub subiektywne poczucie pokrzywdzenia kandydata 

nie stanowi usprawiedliwionej podstawy uznania, iż mogłoby dojść do naruszenia 

art. 60 Konstytucji, jeżeli nie wskazał on uzasadnionych zarzutów, które potwierdzałyby 

rzeczywiste zastosowanie wobec jego kandydatury nierównych lub dyskryminujących 

kryteriów dostępu do stanowiska prokuratorskiego, w porównaniu do innych 

kandydatur zgłoszonych w tej czy innych procedurach konkursowych.

Z poważaniem
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