Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia”

Warszawa, dnia 3 października 2018 roku

Krajowa Rada Prokuratorów
przy Prokuratorze Generalnym

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy,

W piśmie z dnia 24 kwietnia 2017 r., w imieniu Zarządu Stowarzyszenia
Prokuratorów Lex Super Omnia, zwróciłem się do Rady I kadencji z apelem o ocenę
zasadności decyzji o delegowaniu prokuratorów, bez ich zgody, do innych jednostek
prokuratury.
Wskazywałem wówczas, że przykłady odwołań Pań prokurator Hanny Grzeszczak
i Magdaleny Feist z delegacji do wielkopolskiego wydziału zamiejscowego Prokuratury
Krajowej, a następnie delegowania ich do jednostek niższego rzędu świadczą, iż decyzje te
zostały podjęte w ramach retorsji za prezentowanie ocen zgodnych z prawem, lecz
niepodzielanych przez przełożonych.
Podnosiłem wątpliwość, czy decyzje o delegowaniu Waldemara Osowieckiego,
Milana Danielewicza, Marka Wełny poza ich stałe miejsce wypełniania obowiązków
służbowych i miejsce zamieszkania było uzasadnione sytuacją właściwych jednostek
prokuratury.
Przedstawiłem także sytuację prokuratora Andrzeja Piasecznego, który z powodu
nacechowanej osobistą niechęcią opinii Prokuratora Krajowego nie został powołany przez
Prezydenta na stanowisko sędziego, a następnie przez tegoż prokuratora został delegowany
do Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów. Aktualnie

czas jego nieprzerwanej

delegacji przekroczył już dwa lata.
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W odpowiedzi na powyższe wystąpienie Zarząd Stowarzyszenia otrzymał
informację, iż Rada podejmuje czynności w sprawach naruszenia niezależności
prokuratorów jedynie na wniosek zainteresowanych osób.
Załączając kopię wystąpienia z dnia 24 kwietnia 2017 r. informuję, że w ocenie
Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia sytuacja nie uległa zmianie. Wzrosła
bowiem liczba prokuratorów delegowanych w podobnych uwarunkowaniach. W ostatnich
tygodniach został delegowany prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Rejonowej Warszawa
Śródmieście-Północ do Prokuratury Rejonowej w Grodzisku Mazowieckim. Okoliczności
towarzyszące tej delegacji nie można pogodzić z treścią art. 106 par. 3 i 6 ustawy Prawo o
prokuraturze.
W imieniu zarządu Stowarzyszenia Prokuratorów Lex Super Omnia zwracam się
zatem do Krajowej Rady Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym o weryfikację
dotychczasowego stanowiska i podejmowanie w każdym przypadku czynności
wyjaśniających okoliczności decyzji, które wskazują na naruszanie niezależności
prokuratorów. Z uwagi na doniosłość zasady niezależności, czynności takie powinny być
inicjowane w oparciu o każdy sygnał, a także z urzędu.
Podkreślam, że Rada jest jedynym organem powołanym do strzeżenia
niezależności prokuratorów. Powinność ta ma charakter bezwzględny, a ustawa nie
przewiduje możliwości ustalenia żadnych warunków formalnych, które zwalniałyby Radę
od tego obowiązku.
W załączeniu:
- pismo z 24.04.2017 r.

Z poważaniem
Prezes Zarządu Krzysztof Parchimowicz

