
Oświadczenie złożone 

przez senator Marię Koc 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się państwo M. i K.S., którzy przedłożyli mi postanowienia sądo-

we dotyczące sprawy o pobicie pana K., w której występował jako pokrzywdzony – postanowienie o sygn. 

akt II K 673/15, wydane przez Sąd Rejonowy w Piasecznie dnia 14 marca 2017 r. oraz postanowienie o sygn. 

akt X Ka 791/17 wydane przez sąd okręgowy dnia 7 sierpnia 2017 r. W odczuciu pokrzywdzonego postano-

wienie wydane przez sąd okręgowy jest niesprawiedliwe i krzywdzące. 

Pan S. został pobity w 2012 r. na dożynkach, na które był zaproszony jako reprezentant swojej wsi O.  

W wyniku tego pobicia miał pękniętą kość jarzmową, złamany nos w dwóch miejscach, inne stłuczenia twa-

rzoczaszki – taką obdukcję wystawił biegły lekarz. Sprawa trafiła do sądu z wniosku prokuratora. Świadko-

wie zajścia, według relacji pokrzywdzonego, zeznawali, zmieniając swoje zeznania co najmniej dwa razy, co 

zawarte jest w aktach sprawy o sygn. II K 673/15. Sąd nie dał wiary zeznaniom pokrzywdzonego i jego mał-

żonki oraz opiniom dwóch niezależnych od siebie biegłych lekarzy powołanych przez sąd, którzy byli prze-

słuchiwani w dwóch terminach i zeznawali na korzyść pana K. na podstawie wyników obdukcji i badań wy-

konanych w szpitalu. 

Sąd, w toku postępowania, dał wiarę świadkom, którzy swoje zeznania dwukrotnie zmieniali. Świadkowie 

byli znajomymi i krewnymi oskarżonego. Wszystkie te fakty znajdują się w aktach sprawy 

o sygn. II K 673/15 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Piasecznie. Sprawa apelacyjna, którą wniósł pełno-

mocnik pokrzywdzonego, zakończyła się niekorzystnie dla pokrzywdzonego. Sąd odwoławczy w Warszawie 

utrzymał zaskarżony wyrok w mocy. Ponadto adwokat oskarżonego wystawił oskarżonemu faktury na bardzo 

duże kwoty – pierwsza faktura opiewa na kwotę 5 tysięcy 400 zł, a druga na kwotę 12 tysięcy 456 zł. 

Pan S. jest rolnikiem i nie stać go na takie opłaty, a także na kasację w tej sprawie, która wydaje się z góry 

przegrana w tej sytuacji niesprawiedliwości. Pan K. jest w tej sprawie stroną pokrzywdzoną, musi jednak za 

pobicie i ból zapłacić dość znaczną kwotę.  

Bardzo proszę Pana Ministra o ponowne rozpatrzenie tej sprawy przez prokuraturę. 

Z wyrazami szacunku 

Maria Koc 

 
 


