
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego,  

Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Wiesława Dobkowskiego i Przemysława Błaszczyka 

na 37. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Media szeroko informowały o tym, że sąd w Nowej Hucie umorzył postępowanie karne przeciwko urzęd-

niczce zajmującej wysokie stanowisko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczące 

przyjęcia łapówki w kwocie 15 tysięcy zł, uznając, że kwota łapówki jest zbyt mała, żeby taki czyn ścigać. 

Ta pobłażliwość wobec urzędnika wysokiej rangi, który dopuścił się korupcji dotyczącej znacznej kwoty 

jest zdumiewająca. Znany jest przypadek niepełnosprawnego, cierpiącego na zaburzenia psychiczne Łukasza 

Z., który w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Brzezinach, województwo łódzkie, został 

oskarżony i skazany na jeden rok bezwzględnego pozbawienia wolności za korupcję polegającą na tym, że do 

prośby o widzenie z matką wysłanej do prokuratury dołączył banknot o nominale 10 zł. 

Wiemy, że sądy są niezawisłe, a prokuratorzy niezależni, ale elementarna sprawiedliwość powinna zostać 

zachowana. W demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej 

nie może być tak, że skorumpowany urzędnik jest bezkarny, a represja za korupcję dotyczącą 10 zł jest sto-

sowana wobec niepełnosprawnego chłopca. 

Oczekujemy, że Pan Prokurator Generalny przyjrzy się tym sprawom i podejmie działania prawne przy-

wracające elementarną sprawiedliwość, a ponadto podejmie takie działania, aby do podobnej niesprawiedli-

wości nie dochodziło w przyszłości. Sądy są niezawisłe, ale opisana przez nas niesprawiedliwość miała swój 

początek w działaniach prokuratury. 

Sprawę Łukasza Z. polecamy szczególnej uwadze, bowiem wiele wskazuje na to, że w tym przypadku 

mamy do czynienia z wieloletnim więzieniem człowieka, który jest psychicznie chory i nieświadomy swoich 

czynów. Jego sprawa była przedmiotem osobnego oświadczenia złożonego na poprzednim posiedzeniu Sena-

tu. 
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