
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Andrzeja Pająka, Bohdana Paszkowskiego,  

Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka, Roberta Mamątowa, 

Beatę Gosiewską, Przemysława Błaszczyka, Henryka Górskiego,  

Jana Marię Jackowskiego, Marka Martynowskiego,  

Andrzeja Matusiewicza, Krzysztofa Słonia, Bolesława Piechę,  

Wojciecha Skurkiewicza, Wiesława Dobkowskiego,  

Janinę Sagatowską i Michała Seweryńskiego 

na 34. posiedzeniu Senatu 

w dniu 6 czerwca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora apelacyjnego w Białymstoku Andrzeja Tańculi, do prokuratora 

apelacyjnego w Gdańsku Ireneusza Tomaszewskiego, do prokuratora apelacyjnego w Lublinie Andrzeja Po-

gody, do prokuratora apelacyjnego w Łodzi Jerzego Ojrzyńskiego, do prokuratora apelacyjnego w Poznaniu 

Sławomira Twardowskiego, do prokurator apelacyjnej w Katowicach Iwony Palki, do prokuratora apelacyj-

nego w Krakowie Artura Wrony, do prokuratora apelacyjnego w Szczecinie Józefa Skocznia, do prokuratora 

apelacyjnego we Wrocławiu Dariusza Szyperskiego, do prokurator apelacyjnej w Rzeszowie Anny Habało 

oraz do prokuratora apelacyjnego w Warszawie Dariusza Korneluka 

Szanowni Państwo Prokuratorzy! 

Prosimy Państwa Prokuratorów o przedstawienie szczegółowej informacji na temat liczby i rodzajów po-

stępowań karnych dotyczących osób będących w chwili popełnienia czynu prokuratorami w okresie od 

1 stycznia 2008 roku do chwili obecnej. W szczególności chodzi o następujące kwestie. 

1. Ile postępowań karnych dotyczących czynów popełnionych przez prokuratorów zostało wszczętych 

w okresie od 1 stycznia 2008 roku? 

2. Ile wniosków o uchylenie immunitetu prokuratorskiego złożyła prokuratura we wspomnianym okresie? 

3. W ilu sprawach uchylono immunitety, a w ilu odmówiono uchylenia? 

4. Ile aktów oskarżenia skierowała prokuratura wobec prokuratorów i jakich rodzajów przestępstw doty-

czyły te oskarżenia? 

5. Ile wyroków dotyczących prokuratorów zostało wydanych w wymienionym okresie i jakich prze-

stępstw dotyczyły? 

6. Ile wyroków skazujących zapadło wobec osób będących prokuratorami w chwili czynu? 

7. Czy wśród prowadzonych wobec prokuratorów postępowań były sprawy o spowodowanie wypadku 

drogowego ze skutkiem śmiertelnym? Ile było takich spraw i w jaki sposób się one zakończyły? 

Prosimy o podanie tych danych w rozbiciu na poszczególne apelacje i rodzaje zarzucanych lub przypisa-

nych przestępstw, z uwzględnieniem wszystkich osób, które pełniły funkcję prokuratora w chwili czynu, 

chociażby następnie w toku postępowania przestały tę funkcję pełnić. 

 

Z poważaniem  Jan Maria Jackowski 

Andrzej Pająk  Marek Martynowski 

Bohdan Paszkowski  Andrzej Matusiewicz 

Grzegorz Wojciechowski  Krzysztof Słoń 

Bogdan Pęk  Bolesław Piecha 

Robert Mamątow  Wojciech Skurkiewicz 

Beata Gosiewska  Wiesław Dobkowski 

Przemysław Błaszczyk  Janina Sagatowska 

Henryk Górski  Michał Seweryński 

 

 




