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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do rzecznik praw obywa-

telskich Ireny Lipowicz 

Szanowny Panie Prokuratorze Generalny! Szanowna Pani Rzecznik! 

Na trzy lata bezwzględnego więzienia skazał warszawski sąd Mariusza Kamińskiego, byłego szefa Cen-

tralnego Biura Antykorupcyjnego, dziś posła i wiceprezesa Prawa i Sprawiedliwości. Na podobne kary ska-

zani zostali były wiceprezes CBA Maciej Wąsik oraz dwaj inni funkcjonariusze biura. Skazano ich za rzeko-

me nadużycie władzy podczas wykrywania afery korupcyjnej, tak zwanej afery gruntowej. Sprawcy, uczest-

nicy tej afery zostali ujęci na gorącym uczynku – podczas przyjmowania wysokiej łapówki. Zostali za to ska-

zani. 

Cała akcja była nadzorowana przez prokuraturę i sąd – wszystkie czynności były przez te organy zaapro-

bowane. Mimo to funkcjonariusze CBA zostali skazani na kary, których drakońska surowość zaszokowała 

nawet tych, którym daleko do jakichkolwiek politycznych sympatii z formacją polityczną Mariusza Kamiń-

skiego i Macieja Wąsika. Jest to zdumiewający i rażąco niesprawiedliwy wyrok. Skoro funkcjonariusze CBA 

wykonywali czynności akceptowane przez prokuraturę i sąd, to dlaczego odpowiedzialności nie ponoszą 

sędziowie i prokuratorzy, którzy te czynności akceptowali? Jest to zdumiewający wyrok także w kontekście 

powszechnej bezkarności sprawców wielu zbrodni czasów stalinowskich, stanu wojennego, represji wobec 

działaczy Solidarności itp. Niektórzy sprawcy tych represji nadal są sędziami czy prokuratorami – nie ponie-

śli żadnej odpowiedzialności za krzywdy, które wyrządzili niewinnym ludziom. Tymczasem funkcjonariusze 

CBA, nawet jeśliby uchybili jakimś procedurom (choć budzi to najwyższe wątpliwości), nikogo nie krzyw-

dzili, nikt przez nich nie cierpiał, nikt nie płakał. Sprawca korupcji, którą wykryli, został prawomocnie ska-

zany, poniósł sprawiedliwą karę. Za co ten wyrok, w dodatku tak drakoński, wielokrotnie wyższy niż ten, 

jakiego żądała prokuratura? 

Pragniemy zapytać, Panie Prokuratorze Generalny, Pani Rzecznik Praw Obywatelskich, co państwo za-

mierzają zrobić ze sprawą Mariusza Kamińskiego i pozostałych funkcjonariuszy CBA. Zareagują Państwo na 

tę niesprawiedliwość i krzywdę? 

Czy Pan Prokurator Generalny przewiduje, że prokuratura zaskarży ten zdumiewający wyrok? 

Czy Pani Rzecznik podejmie się monitorowania tej sprawy tak, by w razie podtrzymania tego wyroku w 

drugiej instancji wnieść kasację? 
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