
Oświadczenie złożone 

przez senatora Andrzeja Pająka 
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w dniu 27 kwietnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Zwracam się ponownie do Pana Ministra w związku z narastającym problemem związanym z głośną 

sprawą wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym (sygn. II K 216/16) rozpoznawaną przez Sąd Rejono-

wy w S., w której oskarżoną jest faktyczna pokrzywdzona J.M., a sprawca utrzymuje status pokrzywdzonego. 

Nie zostało zrealizowane, pomimo zaistnienia ku temu przesłanek, przeniesienie sprawy do innego okrę-

gu. Nie pomogły w tym zakresie także zawierające rzeczową argumentację interwencje, na czele z wnioskiem 

ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Błaszczaka sformułowanym w piśmie z dnia 

6 października 2016 r. (to samo uczynił zresztą Pana pierwszy zastępca – prokurator krajowy). 

Pragnę podkreślić, że prowadzący rozprawę sędzia T.D. z własnej woli przyjął na siebie rolę niewolnika 

biegłego, prezentując pogląd, że biegły „orzekł”, a zatem wyrok powinien zapaść w tym duchu. Sędzia ten 

nie wie, że zabawa biegłego z technikiem dochodzeniowym w rekonstrukcję wypadku bez udziału stron 

i innych uczestników postępowania nie jest, wbrew ich twierdzeniom, eksperymentem procesowym (rozpra-

wa z dnia 19 kwietnia 2017 r.). Wyraża również szkodliwy dla procesu pogląd, że doświadczony śledczy, 

emerytowany policjant, nie jest uprawniony do oceny poziomu zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego 

przed utratą śladów, a prawo takie posiada biegły do spraw ruchu drogowego (rozprawa z dnia 31 stycznia 

2017 r.). 

Osobiście dokonałem analizy przebiegu tego wypadku drogowego, dochodząc do przekonania, że proces 

w obecnym kształcie jest kompromitacją dla współczesnego wymiaru sprawiedliwości. Brak uznania podczas 

rozprawy w dniu 19 kwietnia 2017 r. merytorycznych kwalifikacji pana Wojciecha Kotowskiego, znanego 

i uznanego eksperta z zakresu prawnych i kryminalistycznych problemów ruchu drogowego, w kwestii wyja-

śnienia przebiegu wypadku sięga poziomu skandalu, jakim niewątpliwie jest kwestionowanie dorobku Woj-

ciecha Kotowskiego w zakresie prawnych i kryminalistycznych problemów przestępczości drogowej, zwłasz-

cza w kontekście uznania, jakim jego ogromny dorobek naukowy cieszy się w kręgach wybitnych przedsta-

wicieli nauki i praktyki prawniczej, m.in. profesorów Bożeny Gronowskiej, Tomasza Grzegorczyka, Brunona 

Hołysta, Romualda Kmiecika, Marka Mozgawy, Lecha K. Paprzyckiego, Wojciecha Radeckiego, Bogusława 

Sygita i Stanisława Waltosia. Ten świat nauki i praktyki wyraża się o nim jako o „jednym z najwyśmienit-

szych w Polsce znawców problematyki wypadków drogowych” (tak prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego 

prof. zw. dr. hab. Lech K. Paprzycki napisał w recenzji książki W. Kotowskiego „Problematyka wypadków 

drogowych”, Warszawa 2016). Wymieniony jest współtwórcą renomowanego periodyku prawniczego „Pro-

kuratura i Prawo”, twórcą i wieloletnim redaktorem naczelnym miesięcznika „Paragraf na Drodze. Prawne i 

kryminalistyczne problemy ruchu drogowego” wydawanego przez podległy Panu Instytut Ekspertyz Sądo-

wych im. prof. J. Sehna w Krakowie, a także współtwórcą miesięcznika „Orzecznictwo Sądów Apelacyj-

nych”, w radzie naukowej którego obecnie zasiada. 

Ze względu na powyższe postanowiłem raz jeszcze zwrócić się do Pana Ministra Sprawiedliwości i Pro-

kuratora Generalnego zarazem, mając nadzieję, że sprosta on swoim powinnościom i wyeliminuje raz na 

zawsze bezprawie w (…) wymiarze sprawiedliwości. Jednocześnie z uwagi na fakt, że zawartości dodatko-

wych materiałów dotyczących sprawy nie jestem w stanie wyczerpać w regulaminowej objętości oświadcze-

nia senatorskiego, pozwolę sobie je przekazać bezpośrednio na dziennik podawczy ministerstwa z prośbą 

o ich analizę i podjęcie stosownych działań. 

Z poważaniem 

Andrzej Pająk 


