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Przedmowa

Przekazywane do rąk Czytelnika dzieło stanowi obszerny i wielowątkowy komentarz do
dwóch istotnych, nie tylko dla praktyków wymiaru sprawiedliwości, aktów prawnych – ustawy
z 28.1.2016 r. – Prawo o prokuraturze (Dz.U. z 2016 r. poz. 177, t.j. z 18.11.2020 r., Dz.U.
z 2021 r. poz. 66) oraz rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 7.4.2016 r. – Regulamin we-
wnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z 2016 r.
poz. 508, t.j. z 18.5.2017 r., Dz.U. z 2017 r. poz. 1206 ze zm.).

Nie jest to pierwsze na rynku wydawniczym opracowanie komentarzowe przepisów regulują-
cych ustrój oraz działalność prokuratury i prokuratorów; jednak pierwsze tak obszerne, wnikliwe
i przygotowane przez liczne grono autorów – czynnych w zawodzie przedstawicieli niemal wszyst-
kich zawodów prawniczych – prokuratorów, sędziów i adwokatów.

Komentowane przez nich regulacje prawne, wydawałoby się powszechnie znane, wręcz pod-
stawowe i stosowane w codziennej pracy prokuratorów, budzą – jak się okazuje – liczne
kontrowersje, podlegają zróżnicowanym ocenom, niejednolitej wykładni, a nierzadko stanowią
uzasadnienie dla odmiennych wypowiedzi, czy też działań w praktyce prokuratorskiej.

Dlatego niniejsze opracowanie nie tylko wypełnia lukę na rynku wydawniczym całościowych
komentarzy do aktów prawnych regulujących problematykę prokuratorską, ale także poprzez
zawarte w nim treści, stanowi czytelny obraz współczesnej rzeczywistości w tym obszarze i realną
pomoc dla wszystkich poszukujących wsparcia w procesie stosowania prawa o prokuraturze.

Komentatorzy konkretnych przepisów ustawy – Prawo o prokuraturze czy też Regulaminu
urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, mimo zróżnicowanych po-
glądów i odmiennego doświadczenia zawodowego, znają specyfikę i charakter pracy prokuratora,
jej możliwości i ograniczenia. Dobrze się zatem stało, że opracowania komentarzowego obu tych
ważnych aktów normatywnych podjęła się grupa praktyków – sędziów, adwokatów i prokurato-
rów z różnych jednostek organizacyjnych prokuratury w Polsce. Pozwoliło to na całościowe, dość
spójne opracowanie problematyki ustroju i organizacji prokuratury oraz działalności prokurato-
rów, przy jednoczesnym uwzględnieniu – w zakresie uzasadnionym komentarzowym charakterem
tego opracowania – własnych intuicji i poglądów autorów, będących równocześnie przedsta-
wicielami nauki prawa. Ich uwagi do komentowanych przepisów są wsparte zatem nie tylko
zawodowym i nierzadko wieloletnim doświadczeniem, ale także zawierają refleksję naukową,
stanowiąc przy tym bardzo współczesne i krytyczne spojrzenie na regulacje normujące działal-
ność prokuratury, także w sferze ustrojowej, organizacyjnej i regulaminowej.

Wszystko to pozwala Czytelnikowi odczytać przygotowane przez nich opracowanie, stano-
wiące komentarz do podstaw prawnych działalności prokuratury i prokuratorów, jako wspólną
wypowiedź sporej części, niejednorodnego przecież środowiska praktyków wymiaru sprawiedli-
wości.

Oba zamieszczone w opracowaniu komentarze, do ustawy – Prawo o prokuraturze, jak i do Re-
gulaminu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, choć
zawierają – jak już podkreślono – wypowiedzi prezentujące stanowisko ich autorów w zakresie
komentowanych treści, są wielokrotnie wzbogacone odniesieniami do poglądów głoszonych ak-
tualnie, jak też już wcześniej w judykaturze i w piśmiennictwie. Wpływa to nie tylko na wartość
merytoryczną i przydatność praktyczną opracowania, ale także pozwala Czytelnikowi podążyć,
przy poszukiwaniu własnych wykładni konkretnych przepisów, za wskazanymi przez komenta-
torów kierunkami interpretacji. Rzeczą korzystającego z Komentarza Czytelnika będzie – jak
zawsze – ich subiektywna ocena.

Zachęcając do korzystania z Komentarza do ustawy – Prawo o prokuraturze oraz do Regula-
minu wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, wypada
wyrazić nadzieję, że będzie on stanowił istotne wsparcie dla praktyków, którzy na co dzień
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borykają się z koniecznością interpretacji nie dość spójnych i wielokrotnie zmienianych regula-
cji. Może być również zachętą dla aplikantów do zawodów prawniczych do poznania podstaw
prawnych i rzeczywistości wykonywania zawodu prokuratora, a osobom zajmującym się two-
rzeniem, stosowaniem prawa oraz jego analizą naukową pozwoli poznać stanowisko praktyków
w odniesieniu do komentowanych przepisów.

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz
Poznań, kwiecień 2021 r.
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