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                   Wielce Szanowny Panie Premierze 

W dniu 25 stycznia 2021 r. otrzymałem, do wiadomości, pismo Pana Ministra 

Michała Dworczyka skierowane do Pana Zbigniewa Ziobry, Ministra Sprawiedliwości – 

Prokuratora Generalnego1, przekazujące - „według kompetencji” - moje wystąpienie 

skierowane do Pana Premiera z 15 stycznia 2021 r., dotyczące działań organów ścigania 

podjętych przeciwko adw. Romanowi Giertychowi (nr II.519.1871.2020).  

Pragnę uprzejmie zauważyć, iż w wystąpieniu akcentowałem, iż wskazane przez Sąd 

Rejonowy Poznań – Stare Miasto rażące uchybienia w działaniu organów ścigania mające 

znamiona poważnego naruszenia praw obywatelskich zawartych w Konstytucji i wiążących 

Polskę aktach prawa międzynarodowego powinny implikować poniesienie stosownych 

konsekwencji przez osoby odpowiedzialne za działania podjęte wobec Pana adw. Romana 

Giertycha.

Mając zatem na uwadze wagę naruszeń prawa oraz fakt, iż Minister Sprawiedliwości 

– Prokurator Generalny ponosi ostateczną polityczną odpowiedzialność za działania 

1 Pismo z dnia 19 stycznia 2021 r., nr BPRM.5090.1.1.2021.TI

Warszawa, 26-01-2021 r.
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podległych mu prokuratorów, zwróciłem się do Pana Premiera o spowodowanie 

wyciągnięcia niezbędnych konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za zaistniałą 

sytuację.

Dlatego też, w mojej ocenie, nie znajduje żadnego uzasadnienia w sferze 

normatywnej i aksjologicznej poddanie ocenie zaistniałego naruszenia prawa Ministrowi 

Sprawiedliwości – Prokuratorowi Generalnego, który to, biorąc pod uwagę ściśle 

hierarchiczną strukturę prokuratury wprowadzaną ustawą z 2016 r. i jej podległość 

Ministrowi Sprawiedliwości, staje się sui generis sędzią we własnej sprawie.

 Zważywszy zatem na moje konstytucyjne powinności, zwracam się ponownie do 

Pana Premiera z uprzejmą prośbą o osobiste ustosunkowanie się do przedłożonych przeze 

mnie racji w powołanym na wstępie wystąpieniu i spowodowanie wyciągnięcia 

odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za przedstawione tam 

naruszenia praw obywatelskich.

  

Łączę wyrazy szacunku,

Adam Bodnar

Rzecznik Praw Obywatelskich
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