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  Szanowny Panie Prokuratorze  

 

Do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich wpłynęła skarga przedstawicieli 

Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” (dalej: Stowarzyszenie), w której 

podniesiono, że zgłosił Pan sprzeciw wobec udziału przez troje podległych mu prokuratorów 

w VI edycji Tygodnia Konstytucyjnego organizowanego w dniach 19-26 listopada 2018 r. 

przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. W uzasadnieniu swojego stanowiska 

wskazał Pan, iż uczestnictwo w tego rodzaju działalności edukacyjnej stanowi przejaw 

politycznego zaangażowania mającego osłabiać zaufanie do bezstronności prokuratora.  

Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia wadliwa interpretacja art. 103 § 6 ustawy z 

dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2017 r., poz. 1767; dalej: Prawo o 

prokuraturze) przez Pana Prokuratora - mająca wyraz w wyrażonym sprzeciwie -  

doprowadziła do naruszenia prawa i wolności obywatelskich prokuratorów poprzez 

ograniczanie aktywność członków Stowarzyszenia. 

W związku z powyższym pragnę uprzejmie zwrócić uwagę Pana Prokuratora, że 

opisana akcja w postaci Tygodnia Konstytucyjnego miała charakter edukacyjny, a jej 

Warszawa, dnia 16 stycznia 2019 r.  

 

Pan 

Łukasz Osiński 

Prokurator Okręgowy 

Warszawa - Praga w Warszawie 

  

Prokuratura Okręgowa 

Warszawa - Praga w Warszawie 

ul. Bródnowska 13/15 

03-439 Warszawa 



 

 
- 2 - 

uczestnicy - przedstawiciele różnych profesji prawniczych -  brali w niej udział w celu 

społecznym. Warto przy tym wskazać, iż również w ocenie Ministerstwa Sprawiedliwości 

„podnoszenie świadomości prawnej powinno być nieodzownym elementem kształcenia 

młodych Polaków. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało koncepcję 

przedsięwzięcia edukacyjnego dla młodzieży „Dzień z prawem – w sądzie”, do którego mogą 

włączyć się wszystkie sądy rejonowe i okręgowe w całym kraju”1. 

W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich negatywnym skutkiem wyrażenia przez 

Pana Prokuratora sprzeciwu wobec udziału prokuratorów w VI edycji Tygodnia 

Konstytucyjnego może być wywołanie wśród przedstawicieli tej profesji prawniczej  

tzw. „efektu mrożącego”, polegającego na wywołaniu w nich obaw związanych z 

zaangażowaniem się w akcje edukacyjne dotyczące zasad funkcjonowania wymiaru 

sprawiedliwości. 

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 2 z dnia 15 lipca 

1987 r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2179), zwracam się do 

Pana Prokuratora z prośbą o wskazanie, jakie przesłanki przemawiały za wyrażeniem 

sprzeciwu wobec udziału podległych Panu prokuratorów w VI edycji Tygodnia 

Konstytucyjnego. 

      Z poważaniem  

                                                           (Stanisław Trociuk) 
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1 Por. Nowy projekt edukacyjny Ministerstwa Sprawiedliwości: „Dzień z prawem – w sądzie” z dnia 11.09.2018 r., 

materiał dostępny pod adresem: https://www.ms.gov.pl/pl/informacje/news,11719,nowy-projekt-

edukacyjnyministerstwa.html, data ostatniego dostępu; 10.01.2019 r. 


