
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Andrzeja Pająka, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Alicję Zając, Janinę Sagatowską i Roberta Mamątowa 

na 82. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 października 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej w związku z docierającymi do nas wysoce niepokojącymi in-

formacjami dotyczącymi postępowania Prokuratury Okręgowej w O. w ramach śledztwa, które przez tę pro-

kuraturę prowadzone było pod sygn. akt V Ds. 3/12, zwracamy się z prośbą o skorzystanie przez Pana ze 

swoich ustawowych kompetencji w celu dokonania merytorycznej rewizji tego postępowania i zweryfikowa-

nia prawidłowości czynności podejmowanych w tej sprawie przez A.C., prowadzącego śledztwo prokuratora 

Prokuratury Okręgowej w O.  

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, w tym polegających na zaniechaniu wykonania niezbęd-

nych czynności śledztwa oraz nienależytej ocenie materiału dowodowego, skutkującej wadliwym sformuło-

waniem oskarżenia, prosimy o zbadanie zasadności przeprowadzenia w ramach postępowania sprawdzające-

go dodatkowych czynności z urzędu, a w szczególności w postaci analizy zgromadzonych dowodów pod 

kątem konieczności uzyskania opinii biegłych oraz uzupełnienia sprawdzanych materiałów o pominięte przez 

Prokuraturę Okręgową w O. pozostające w ścisłym związku podmiotowo-przedmiotowym akta postępowania 

karnego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w K. pod sygn. VI Ds. 79/12. 

Z naszej wiedzy wynika, iż postępowanie Prokuratury Okręgowej w O. zakończyło się sporządzeniem 

w dniu 28 października 2013 r. aktu oskarżenia przeciwko ośmiu osobom, w tym przeciwko panu D.O. spra-

wującemu od dwóch kadencji urząd wójta gminy P. […]. Do chwili obecnej przed Sądem Okręgowym w S., 

gdzie przedmiotowy akt oskarżenia został skierowany, w sprawie o sygn. akt II K 52/13 w stosunku do pana 

D.O. nie został nawet rozpoczęty przewód sądowy. W stosunku do trzech innych oskarżonych, w przeciwień-

stwie do pana D.O. wielokrotnie wcześniej karanych, podjęta została decyzja o wyłączeniu czynów im zarzu-

conych do odrębnego rozpoznania, a to na skutek – jak się okazało – rażąco naruszającej prawo procesowe 

decyzji oskarżyciela publicznego o złożeniu do sądu wniosku o wydanie wobec tych oskarżonych wyroków 

w trybie art. 335 k.p.k. 

Wspomniane rażące naruszenie prawa stwierdzone zostało przez Sąd Najwyższy w trzech odrębnych wy-

rokach z dnia 6 sierpnia 2015 r., sygn. II KK 142/15, II KK 143/15 i II KK 145/15, wydanych na skutek ka-

sacji wniesionych przez prokuratora generalnego od prawomocnych wyroków Sądu Okręgowego w S. z dnia 

13 stycznia 2015 r., II K 44/14, z dnia 22 grudnia 2014 r., II K 14/14, oraz z dnia 19 grudnia 2014 r., II K 

46/14, które zostały przez Sąd Najwyższy w całości uchylone, a sprawy nimi objęte przekazane do ponowne-

go rozpoznania. 

W tym stanie rzeczy pozostajemy w głębokim przekonaniu, iż zachodzi konieczność kontroli postępowa-

nia urzędu prokuratorskiego w przedmiotowej sprawie pod kątem dochowania zasad uczciwości i obiektywi-

zmu, a w szczególności równego traktowania wszystkich stron postępowania karnego oraz prowadzenia go 

w sposób zmierzający do wykrycia prawdy materialnej. Stwierdzone uchybienia przekładają się bowiem bez-

pośrednio na naruszenie tych zasad w stosunku do pana D.O. Powodują ponadto przekonanie, iż u podstaw 

działań prokuratorskich podjętych wobec jego osoby nie leżał zamiar realizacji celów postępowania karnego 

wynikających z art. 2 k.p.k. 

Wyrażamy jednocześnie nadzieję, iż podjęte przez Pana na nasz wniosek czynności spowodują wyelimi-

nowanie stwierdzonych ewentualnie nieprawidłowości oraz skutkować będą przekazaniem sprawy do prowa-

dzenia na etapie postępowania sądowego innej jednostce organizacyjnej prokuratury. Istnieje bowiem realne 

niebezpieczeństwo pogłębienia się nieprawidłowości w prowadzeniu postępowania przez oskarżyciela pu-

blicznego na etapie sądowym, które skutkować będzie popieraniem oskarżenia wobec osób, co do których 

przy zachowaniu standardów państwa prawa postępowanie winno być prawdopodobnie umorzone. 
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