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Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracamy się z prośbą o zbadanie sprawy pana Andrzeja M. skazanego prawomocnym wyrokiem Sądu 

Rejonowego w Tychach. Pan Andrzej M. został skazany na karę 2 lat bezwzględnego pozbawienia wolności 

za spowodowanie śmiertelnego wypadku drogowego (miał on wykonywać manewr omijania z prawej strony 

poprzedzającego go pojazdu, spowodował uderzenie w jego tył, zjechanie na lewą stronę i czołowe zderzenie 

z innym pojazdem). Pan Andrzej M. obszernie podaje okoliczności wskazujące na jego niewinność i nie-

słuszność przypisania mu odpowiedzialności. W tym momencie nie wnikam w zasadność tych argumentów, 

aczkolwiek proszę o ich rozważenie. 

Wskazujemy jednak na inną okoliczność, mianowicie taką, że skazany Andrzej M. ma 70 lat, jest schoro-

wanym człowiekiem u kresu życia. Został skazany za wypadek, podczas którego był trzeźwy, a sam mecha-

nizm wypadku nie wskazuje na brawurę czy rażące naruszenie zasad ostrożności. To był raczej zwykły błąd, 

który nie powinien się zdarzyć, ale czasem się zdarza w ruchu drogowym. Kara bezwzględnego pozbawienia 

wolności w takich okolicznościach wobec takiego człowieka wydaje się karą drakońsko surową. Rozumiemy, 

że skutki wypadku były drastyczne – śmierć człowieka – ale sięganie po bezwzględną karę pozbawienia wol-

ności w takich okolicznościach wydaje się represją ponad rozsądną miarę. 

Kara musi być adekwatna do czynu i czynić zadość zasadom sprawiedliwości społecznej, nie może być 

projekcją emocji sędziego. 

Treść wyroku w sprawie Andrzeja M. pozostaje w rażącej dysproporcji z publikowaną niedawno 

w mediach informacją dotyczącą sędziego z województwa świętokrzyskiego, który spowodował śmiertelny 

wypadek wskutek własnej rażącej brawury, gdy wyprzedzał na podwójnej linii ciągłej trzy jadące przed nim 

samochody i spowodował czołowe zderzenie z pojazdem jadącym z przeciwka, zabijając jedną osobę i ciężko 

raniąc drugą. Za ten wypadek jedyną realną konsekwencją było przeniesienie go do orzekania z okręgu świę-

tokrzyskiego do Warszawy, a Sąd Najwyższy (pisały również o tym media) stwierdził, że sędzia ten swoim 

orzekaniem w okręgu warszawskim powinien spłacić dług wobec wymiaru sprawiedliwości. 

Wspominamy o tej sprawie, bo coraz lepiej dostrzegamy znamiona podwójnych standardów sprawiedli-

wości i stosowania innej miary wobec zwykłych ludzi, takich jak pan Andrzej M., a innej wobec sędziów 

i prokuratorów. Jeśli pan M. ma iść do więzienia, to powinien tam bezwzględnie iść również ten sędzia 

z województwa świętokrzyskiego i każdy następny sędzia lub prokurator, któremu zdarzy się ułamek sekun-

dy nieostrożności za kierownicą. 

Panie Prokuratorze Generalny, sprawa ta jest niesłychanie poważna, dotyka fundamentów sprawiedliwości 

w Rzeczypospolitej Polskiej i prosimy, by ją Państwo poważnie potraktowali. 

Wracając zaś do merytorycznych ustaleń dotyczących spowodowania przez Andrzeja M. przypisanego mu 

wypadku, prosimy, by Pan Prokurator Generalny zapoznał się z przekazanym mu wnioskiem obrońcy skaza-

nego, Gabrieli Grzywacz, z dnia 28 grudnia 2012 roku. Wniosek ten wskazuje na bardzo niepokojące sygnały 

o możliwych nadużyciach w postępowaniu wobec Andrzeja M. mogących mieć wpływ na oskarżenie, a po-

tem na treść wyroku. Prosimy, by Pan Prokurator Generalny odniósł się do tych okoliczności. 

Dodamy również, że skazany Andrzej M., obecnie człowiek 70-letni, na skutek skazania go popadł w głę-

boką depresję psychiczną, podjął próbę samobójczą, a obecnie znajduje się w szpitalu psychiatrycznym. 

W tej sprawie możemy mieć do czynienia z bardzo poważną krzywdą i niesprawiedliwością. Dlatego 

jeszcze raz ponawiamy apel o wnikliwe przyjrzenie się tej sprawie i rozważenie podjęcia odpowiednich środ-

ków prawnych, w szczególności rozważenie wniesienia kasacji na korzyść skazanego. 

  Z poważaniem Grzegorz Wojciechowski 

  Wojciech Skurkiewicz  Dorota Czudowska  

  




