
Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego 

i Marka Martynowskiego 
na 18. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 października 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 

Jarosława Gowina oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Antoniego Górskiego 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący! 
Jesteśmy wstrząśnięci podaną przez media informacją o sprawie pana Czesława K., który został uniewin-

niony przez Sąd Okręgowy w Gdańsku od zarzutu zabójstwa po dwunastu latach i trzech miesiącach spędzo-
nych w areszcie tymczasowym. Tak długi okres tymczasowego aresztowania, w dodatku niewinnego czło-
wieka, nie ma precedensu nie tylko w Polsce, ale chyba w całej nowoczesnej Europie.  

Mamy w związku z tym następujące pytania. 
Po pierwsze, jak to możliwe, żeby w państwie prawa areszt tymczasowy trwał ponad dwanaście lat? 
Po drugie, czyje błędy sprawiły, że niewinny człowiek został aresztowany, oskarżony i trzymany w aresz-

cie tak długo? 
Po trzecie, jak to możliwe, że do zastosowania tak długiego aresztowania prokuraturze i sądowi wystar-

czyły zeznania jednego człowieka? 
Po czwarte, czy toczą się jakieś postępowania dyscyplinarne w sprawie odpowiedzialności za ten nieby-

wały przykład łamania praw człowieka przetrzymywanego w areszcie ponad dwanaście lat? 
Po piąte, czy ktoś poniósł lub poniesie odpowiedzialność za wielką krzywdę wyrządzoną panu Czesławo-

wi K.? 
Po szóste, czy prokuratura podjęła bądź podejmie ściganie faktycznego sprawcy zbrodni, o której popeł-

nienie oskarżono niewinnego Czesława K.? 
Po siódme, jakie działania podejmie prokurator generalny, minister sprawiedliwości i przewodniczący 

Krajowej Rady Sądownictwa po to, aby w Polsce nie dochodziło w przyszłości do tak drastycznych przypad-
ków naruszenia praw człowieka, jak miało to miejsce w przypadku pana Czesława K.? 

Pragniemy również zapytać o podobną sprawę, która zdarzyła się w sądzie gdańskim kilka lat temu, a do-
tyczyła skazania pana Tomasza K. za zabójstwo dziecka na tle seksualnym. Jak się okazało, zabójstwo zosta-
ło popełnione przez innego sprawcę, a pan Tomasz K., chociaż był niewinny, na skutek niesprawiedliwego 
skazania spędził w więzieniu cztery lata i dopiero gdy rzeczywisty sprawca zamordował drugie dziecko, wy-
szło na jaw, że był on sprawcą również pierwszej zbrodni.  

Chcielibyśmy wiedzieć, czy sprawa tego niesprawiedliwego skazania była przedmiotem jakiegoś postę-
powania wyjaśniającego i czy ktoś poniósł odpowiedzialność za niesprawiedliwe oskarżenie i skazanie pana 
Tomasza K., a także czy prokurator, który go oskarżał, oraz sędziowie, którzy wydawali skazujące wyroki, 
nadal pełnią swoje funkcje zawodowe w prokuraturze i wymiarze sprawiedliwości i czy po wydaniu tych 
wyroków byli awansowani na wyższe stanowiska służbowe? 
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