
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka oraz do 

ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

W związku ze skierowanym do ministra spraw wewnętrznych, złożonym w dniu 30 czerwca 2017 r., za-

pytaniem poselskim nr (…) w sprawie kolizji drogowej wyjaśniam, iż zapytanie to zawiera szereg nieścisło-

ści. 

W pierwszej kolejności zwracam uwagę na to, iż z treści samego zapytania wynika, jakoby czynności wy-

jaśniające dotyczące opisanego w zapytaniu zdarzenia nie zostały zakończone, a jednocześnie padają stwier-

dzenia sugerujące, iż to radny PiS, pan K.K., był sprawcą kolizji drogowej oraz iż to „osobista znajomość 

radnego” ze mną „mogła zaważyć” na tym, że tak długo trwa okres postępowania w sprawie. 

Nie ulega wątpliwości, iż stwierdzenia zawarte w zapytaniu pozostają w oczywistej sprzeczności z obo-

wiązującą w polskim systemie prawa zasadą domniemania niewinności. Ponadto pragnę zauważyć, iż pan 

K.K. nie jest członkiem partii PiS, a jedynie kandydował w wyborach samorządowych z listy tej partii, oraz 

iż wolą mieszkańców na radnego gminy Ł. został wybrany na kolejną, trzecią już kadencję. 

Pan K.K. jest wieloletnim działaczem ochotniczej straży pożarnej, jak i funkcjonariuszem powiatowej 

straży pożarnej w Ł., a do jego pracy – według mojej wiedzy – dotychczas nie było jakichkolwiek zastrzeżeń. 

Jednakże z całą stanowczością oświadczam, iż w moim przekonaniu wszyscy obywatele Rzeczypospolitej 

Polskiej są równi wobec prawa i winni być tak samo traktowani zarówno przez wymiar sprawiedliwości, jak 

i przez organy ścigania. 

Nigdy nie ingerowałem w działalność organów ścigania, w tym w sprawie kolizji drogowej rzekomo 

z udziałem pana K.K. 

Tym samym zwracam się z prośbą o dogłębne wyjaśnienie zaistniałej sytuacji i ustalenie: 

1) na jakim etapie jest sprawa kolizji drogowej z dnia 26 lutego 2017 r. na drodze krajowej nr 60 w miej-

scowości L. z rzekomym udziałem pana K.K.; 

2) czy postępowanie przygotowawcze w sprawie zostało zakończone, a jeśli tak, to w jaki sposób; 

3) czy został ustalony sprawca zdarzenia; 

4) kiedy zostały postawione sprawcy zarzuty i czy został już wniesiony akt oskarżenia do sądu. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 
 


