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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Dziękujemy za odpowiedź na nasze oświadczenie senatorskie z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie odby-

wającego karę pozbawienia wolności Łukasza Z. Zaskakujące jest dla nas jednak to, iż Pan Prokurator Gene-

ralny nie zareagował na bulwersujący naszym zdaniem fakt skazania nieporadnego psychicznie człowieka. 

Biegli od lat różnią się w zajmowanych stanowiskach co do jego poczytalności, ale wiadomo, że chodzi 

o osobę z dość znacznym upośledzeniem. 

Łukasz Z. został skazany na rok więzienia za korupcję, która miała polegać na tym, że do prośby o widze-

nie z matką dołączył dziesięciozłotowy banknot, który rzekomo miał być łapówką dla pani prokurator. Trze-

ba doprawdy złej woli, aby tego upośledzonego chłopaka za taki czyn ścigać, a tym bardziej skazywać. Być 

może jakieś względy statystyczne czy potrzeba efektów w walce z korupcją miały tu swoje znaczenie. Trud-

no jednak oprzeć się wrażeniu, że w tej sprawie prokuratura i wydział sprawiedliwości strzela z armaty do 

chorego wróbla, co szczególnie razi w zestawieniu z nieudolnością ścigania korupcji w wielu naprawdę po-

ważnych sprawach. 

Prosimy jednak, by w sprawie Łukasza Z. Pan Prokurator Generalny okazał większe zainteresowanie lo-

sem tego upośledzonego psychicznie człowieka, od lat przebywającego w zakładach karnych i chyba nie do 

końca zorientowanego, co się w ogóle z nim dzieje. 

Prosimy w szczególności o sprawdzenie, czy w aktualnym stanie zdrowia psychicznego i fizycznego Łu-

kasz Z. jest zdolny do odbywania kary pozbawienia wolności, bowiem według informacji uzyskanych od 

matki skazanego jego stan fizyczny i psychiczny jest bardzo zły, ten człowiek jest bardzo wyniszczony. 

Prosimy, by tym razem nie poprzestał Pan na suchych komunikatach i „spisie inwentarza” dotyczących 

prowadzonych wobec Łukasza Z. spraw, lecz prosimy, by wejrzał Pan w ludzki aspekt tej sprawy. Historia 

spraw karnych Łukasza Z. ma bowiem swój tragiczny wymiar – ten człowiek, który nikogo w życiu nie 

skrzywdził, a sam bywał krzywdzony przez innych ludzi, od ponad 10 lat jest więziony i traktowany jak nie-

bezpieczny przestępca przez organy wymiaru sprawiedliwości. 

Jeszcze raz prosimy, by Pan Prokurator Generalny spowodował, aby przeprowadzono odpowiednie bada-

nia lekarskie Łukaszowi Z. 
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