
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 56. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 czerwca 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Wnoszę o objęcie kontrolą prawidłowości sprawowania zwierzchniego nadzoru służbowego nad postępo-

waniem przygotowawczym: 

— w prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Łęczycy śledztwie przeciwko osobom, sprawującym 

jako zawodowa rodzina zastępcza pieczę nad pięciorgiem rodzeństwa, którym postawiono zarzuty fizycznego 

i psychicznego znęcania się nad pięciorgiem podopiecznych oraz zarzut wykorzystywania seksualnego dzie-

ci, 

— w prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Łowiczu śledztwie w sprawie niedopełnienia obo-

wiązków w zakresie sprawowania nadzoru nad rodziną zastępczą przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-

nie w Łęczycy. 

Dodatkowo wnoszę o objęcie kontrolą prawidłowości prowadzenia postępowań przygotowawczych 

w wyżej wymienionych sprawach. 

Uważam, iż zarówno z uwagi na charakter i wagę stawianych zarzutów, jak i z uwagi na samych podej-

rzanych i pełnioną przez nich funkcję rodziny zastępczej oraz status osób poszkodowanych – małoletniego 

rodzeństwa pozbawionego opieki i wychowania przez rodziców – niezbędne jest podjęcie wskazanych przeze 

mnie środków prawnych. 

Pragnę zaznaczyć, iż w latach ubiegłych organizatorowi rodzinnej pieczy zastępczej, Powiatowemu Cen-

trum Pomocy Rodzinie w Łęczycy, krewni dzieci umieszczonych w tej rodzinie zastępczej zgłaszali skargi 

i informacje o stosowanych w niej karach cielesnych i zastraszaniu podopiecznych. Doszło nawet do odebra-

nia podejrzanym podopiecznych. Mimo ujawnionych wówczas okoliczności, PCPR w Łęczycy zdecydowało 

o kontynuowaniu współpracy z podejrzanymi – zawodową rodziną zastępczą, i powierzeniu im kolejnych 

podopiecznych. 

Ujawnione dotychczas okoliczności popełnienia przestępstwa na szkodę małoletnich podopiecznych 

wskazują na szczególne okrucieństwo osób pełniących funkcję rodziny zastępczej. Dzieci umieszczone 

w rodzinie zastępczej przeżyły koszmar. Zarzuty znęcania się nad podopiecznymi i pedofilii wobec nich zo-

stały postawione również córce małżeństwa sprawującego pieczę zastępczą. Wydarzenia te wstrząsnęły opi-

nią publiczną. 

W celu sprawnego, rzetelnego i pełnego wyjaśnienia wszystkich okoliczności tej sprawy niezbędne jest 

zaangażowanie się również Pana jako naczelnego organu prokuratury. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 


