
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Stanisława Karczewskiego i Wojciecha Skurkiewicza 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! 

Całkowicie nie satysfakcjonuje nas odpowiedź Pana Prokuratora Generalnego na oświadczenie senator-

skie z 7 lutego br. dotyczące postępowania sądowego wobec byłego posła na Sejm RP, Zbigniewa Kuźmiuka, 

wobec którego Sąd Okręgowy w Warszawie prowadzi postępowanie sądowe o czyn objęty immunitetem 

materialnym (chodzi o wypowiedź na plenarnym posiedzeniu Sejmu). 

Pan Prokurator Generalny w swojej odpowiedzi zupełnie pominął fakt, iż mimo braku zgody Sejmu pan 

poseł Zbigniew Kuźmiuk został już pociągnięty do odpowiedzialności sądowej – w jego sprawie wyznaczona 

została rozprawa. Pan poseł został na rozprawę wezwany, zmuszony został do zajęcia stanowiska, do podję-

cia obrony w ramach procesu. Zostało zatem wdrożone przeciw niemu pełne postępowanie sądowe, przy 

czym sąd miał pełną świadomość tego, iż chodzi o czyn objęty immunitetem, co wprost wynikało z treści 

pozwu. Czymże jest doręczenie pozwu, wezwanie do stawiennictwa na rozprawie, wezwanie do zajęcia sta-

nowiska wobec treści pozwu, jeśli nie pociągnięciem do odpowiedzialności sądowej? 

Na czym w takim razie polega immunitet materialny posła? Jakie czynności sądowe hamuje brak zgody 

Sejmu? Z odpowiedzi Pan Prokuratora Generalnego wynika, że żadne i że można posła sądzić pomimo braku 

zgody Sejmu. Pan Prokurator zredukował znaczenie immunitetu do zakazu wydania wyroku, a przecież nie 

chodzi tylko o wyrok, ale o sam proces, o całą odpowiedzialność sądową. Jaki sens ma obecnie zgoda Sejmu 

na pociągnięcie posła do odpowiedzialności sądowej, skoro poseł już został do tej odpowiedzialności pocią-

gnięty? Przecież poseł Kuźmiuk, mimo posiadanego immunitetu, już stanął i odpowiadał przed sądem. 

Prosimy przy okazji o wykazanie większej wrażliwości w kwestii ochrony wynikającej z immunitetu po-

selskiego, zwłaszcza gdy chodzi o ewidentną próbę nękania posła procesem i skłonienie go do zaprzestania 

interesowania się sprawami ochrony majątku publicznego. 

Z poważaniem 

Stanisław Karczewski 

Wojciech Skurkiewicz 

 




