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Na podstawie informacji prasowych1 oraz w związku z listem otwartym 
Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia”2 Rzecznik Praw Obywatelskich podjął z 
własnej inicjatywy (art. 9 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 1987 r. o Rzeczniku Praw 
Obywatelskich – Dz. U. z 2018 r. poz. 2179 ze zm.; dalej: ustawa o Rzeczniku) sprawę 
dotyczącą przeniesienia krakowskiego prokuratora Mariusza Krasonia z Prokuratury 
Regionalnej w Krakowie do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki. 

Jak wynika z dostępnych publicznie informacji, w oparciu o art. 106 § 2 ustawy z 
dnia 28 stycznia 2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz. U. z 2019 r. poz. 740) podjął Pan 
decyzję o delegowaniu prokuratora Krasonia do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki. 
Wskazany przepis ustawy nie wymaga zgody samego prokuratora, a zatem nie było 
konieczne pytanie Pana Prokuratora Krasonia o stanowisko w tej sprawie. Jednak sposób 
podjęcia decyzji, jej nagły charakter oraz nieuwzględnienie sytuacji osobistej delegowanego 
prokuratora mogą wskazywać, że nie była ona motywowana wyłącznie potrzebami 
prokuratury. 

Delegowanie prokuratora, polegające na czasowym powierzeniu określonych 
czynności prokuratorowi w innej jednostce organizacyjnej, jest prawnie dopuszczalne. 
Jednak decyzja uprawnionych przełożonych musi być podyktowana potrzebami kadrowymi 
danej jednostki, skorelowanymi ze szczególną koncentracją zadań. W tym przypadku nie 

1 E. Ivanova, Degradacja i delegacja. Kara dla prokuratora, który bronił niezależności śledczych, Gazeta Wyborcza 
5.7.2019, artykuł dostępny na stronie internetowej: http://wyborcza.pl/7,75398,24968972,degradacja-i-delegacja-
kara-dla-prokuratora-ktory-bronil-niezaleznosci.html
2 List skierowany do Prokuratora Krajowego w dniu 6.7.2019 r., dostępny na stronie 
http://lexso.org.pl/2019/07/06/list-otwarty-stowarzyszenia-prokuratorow-lex-super-omnia-do-prokuratora-
krajowego-w-sprawie-szykanowania-prokuratora-mariusza-krasonia/

Warszawa, 

Pan 
Bogdan Święczkowski
Prokurator Krajowy

Prokuratura Krajowa
ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

http://wyborcza.pl/7,75398,24968972,degradacja-i-delegacja-kara-dla-prokuratora-ktory-bronil-niezaleznosci.html
http://wyborcza.pl/7,75398,24968972,degradacja-i-delegacja-kara-dla-prokuratora-ktory-bronil-niezaleznosci.html
http://lexso.org.pl/2019/07/06/list-otwarty-stowarzyszenia-prokuratorow-lex-super-omnia-do-prokuratora-krajowego-w-sprawie-szykanowania-prokuratora-mariusza-krasonia/
http://lexso.org.pl/2019/07/06/list-otwarty-stowarzyszenia-prokuratorow-lex-super-omnia-do-prokuratora-krajowego-w-sprawie-szykanowania-prokuratora-mariusza-krasonia/


- 2 -

wyjaśniono, jakie przesłanki stoją za nagłą decyzją Prokuratora Krajowego. Uzasadnienie 
decyzji w tym konkretnym przypadku jest niezbędne tym bardziej, że nie wzięto pod uwagę 
ani wyjątkowej sytuacji osobistej prokuratora Krasonia, ani  też nie dano w ogóle czasu na 
dostosowanie życia prywatnego do zaistniałych okoliczności służbowych. W związku z 
tym, taka decyzja Prokuratora Krajowego może być i jest postrzegana jako metoda 
szykanowania i chęć wywoływania efektu mrożącego wobec innych prokuratorów, 
sprzeciwiających się naruszaniu ich niezależności3. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy o 
Rzeczniku Praw Obywatelskich, zwracam się o wyjaśnienie zaistniałej sytuacji, 
przedstawienie argumentów przemawiających za podjętą wobec prokuratora Krasonia 
decyzją, a także udzielenie informacji, o jakie wnioskuje Stowarzyszenie Lex Super Omnia 
w swoim liście otwartym, w szczególności o przedstawienie skali zjawiska delegowania 
prokuratorów bez ich zgody do jednostek znajdujących się poza miejscem zamieszkania.  

3 Zob. list adwokatów K. Czajkowskiej-Burdy i M. Burdy z 7.7.2019 r. w tej sprawie, dostępny na stronie TVN24 
https://www.tvn24.pl/wiadomosci-z-kraju,3/bogdan-swieczkowski-adresatem-listow-adwokatow,950978.html 
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