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Rzecznik Praw Obywatelskich

ZAŁ..,

W odpowiedzi na pjsmo o sygn.VI1.519.1.202 LMW/PKR nadesłane w trybie

art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich

(Dz. U. z 2020 r. poz. 627) w sprawie nagłego delegowania prokuratorów należących do
Stowarzyszenia Lex Super Omnia oraz wypowiadających się krytycznie o zmianach
w prokuraturze do jednostek odległych od dotychczasowego miejsca ich zamieszkania
o setki kilometrów, uprzejmie informuję, że decyzje o delegowaniu prokuratorów zostały

podjęte w oparciu o przepis art. 106 § 2 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. - Prawo

o prokuraturze (Dz. U. z 2021 r. poz. 66). Przepis ten stanowi, że Prokurator Generalny lub
Prokurator Krajowy może delegować prokuratora powszechnej jednostki organizacyjnej

prokuratury

do

innej

jednostki

organizacyjnej

prokuratury

na

okres

do

6 miesięcy w ciągu roku bez zgody prokuratora. Decyzja o delegowaniu prokuratora należy

do sfery władzy dyskrecjonalnej przełożonego służbowego i nie jest obwarowana
jakimikolwiek warunkami oraz nie wymaga wskazania przyczyn jej podjęcia.
Takie ukształtowanie instytucji delegowania wynika z przyjętego modelu

organizacji prokuratury, mającego na celu sprawne reagowanie na bieżące wyzwania,
w kontekście konieczności skutecznego realizowania przez prokuraturę jej ustawowych

zadań. Z uwagi na zasadniczą odmienność stosunku służbowego prokuratora względem

stosunku

pracy

regulowanego

przepisami

kodeksu

pracy,

wyrażającą

się

w dyspozycyjności oraz podległości funkcjonariusza względem przełożonego, czynienie

porównań i odniesień do tego ostatniego nie znajduje podstaw prawnych.
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Decyzje o delegacji wobec wskazanych w piśmie prokuratorów uwzględniały

wszystkie przewidziane prawem wymogi. Ich celem była konieczność zapewnienia

niezakłóconego funkcjonowania jednostek organizacyjnych prokuratury, które zostały
najbardziej dotknięte problemami kadrowymi, wynikającymi z trwającej pandemii wirusa
SARS-COV-2. O potrzebie podjęcia działań celem usprawnienia prowadzenia postępowań
w najmniejszych i najbardziej obciążonych pracą jednostkach prokuratury w całej Polsce

świadczą dane statystyczne. O ile średni miesięczny wpływ spraw ogółem na jednego
prokuratora i asesora prokuratury w prokuraturach w skali kraju wynosi 27.04 sprawy,

o tyle średni miesięczny wpływ nowych spraw przypadających na jednego prokuratora
w jednostkach rejonowych, do których delegowano prokuratorów wymienionych w piśmie,

był znacznie wyższy i wynosił od 60,5 sprawy do 34 spraw.
Odnosząc się do wniosku o przesłanie Jcopii decyzji kadrowych w sprawie delegacji

każdego z wymienionych prokuratorów wraz z uzasadnieniem" wskazuję, że powyższe
żądanie nie ma podstaw zarówno w powołanym przepisie art. 13 ust. 1 pkl 2 ustawy

o

Rzeczniku

Praw

Obywatelskich,

jak

i

w

pozostałych

przepisach

prawa,

i nie może być zrealizowane, albowiem decyzje te stanowiąc element akt osobowych
prokuratora i podlegają udostępnieniu jedynie ściśle określonym organom władzy

publicznej.
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