
Warszawa, dnia ( 9  listopada 201 3 r. 

Pan 

Bogdrn Borusewicz 

Marszaleli Senrtu 

&ecq~.pospolitej Polvkie,i 

Odpowiadaji~c na pisnio Pans Wiuen~arszafka .lmla Wyrowinskiego I drlia 

09 plid.xiernika 2013 r. ,  nlak BPSl043-40-I755/13, m z  z zdqczonyrn doh o<wiadczenie~n 

ztofnnym przez Senator6w: Zdzislawa Pup?, Krzysztofa Slonia. Przemyslawn 

Blasrczyka, Wojciecha Skurkiewicza, l3ogdma Pqka, Jana Marie Jackowskicgtr i G~zcgorze 

Wo.jciechowkiego na 40. posiedzeniu Senatu W dniu 03 pa2dziemika 2013 I .  W spsawic 

kazania J ~ n a  Pxxxxxxxxxxx oraz ila pismo Pani Wicemnrszalek Marii Paiiczyk - I'oidziej 

z dnin 21 patdziernika 2013 r., mak RPSlO43-41-1799113, wraz ;: zat~czonym 

doh o3wiadczeniern rtokony~n przez SL-aro16w: Wojciecha Skurkiewicza i Cirzeynrza 

Wo~jcicchowskiego na 41. posiedzenirl Senatu W dniu 17 pakdxiernika 2013 r.. r0wniek 

W sprawic skarania Jana Pxxxxxxxxxxxxxxxxrmujq. 2e sprawa Sqdu Oh-?gowego 

W Riatymstoku o sygnatul're I11 K 104104, W kt6re.j wpielliony wyrukienl z dnia 19 waeitlia 

2005 r. zostat uznany za winnego popelnienia zbrodni z nrt. 145 g 1 1c.k. h y h  jui  przcdlniotern 

zappanin Senatorhw W ogwindc;zeniu zlokonym na 35. posicdzeniu Se~iatu W dniu 20 

czcrwca 201.3 1.. 

W powy2szej sprawie pisrnern z dnia 24 lipca 2033 r., skicrowanym na rtce Pana 

Marszufkkn ~udzielilen~ odpowiedzi infonnujqc, t e  pomilno umorzenia sprawy Prokural~u-y 

Rqjonowyj Riafystok. - P6inoc w Biaiyn~stoku o sysnafurze 3 Ds. 21 1/01. dn[yczqc~j 

znbh,jsi\v~ Agieszki D., zlecono wykonyw~nie ddszych czy~mobi procesowycli. n~aiqcych 

nn celu wykrycie sprawcy zbrodni tynl tmkie lmopimwadjrenia badania porhwn;i\vt7,epo 

dr~wodli w posrdci doss mbezpicczonego w miejscu zahhjs~wa Marioli S. i jej cbrlci Klaudii 

9.. z materialcm genetycznym ~abczpieczonyn~ w sprawlc zahhjsrwa Agnieszki D. 
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Zgodnie z hrzniieniem art. 521 1 k.p.k. Prokilraior Cieneralny posiada prawo 

do wywiedzenia kasacji ad kw.dego pmworrlocliego wyroku. Sprawa Sqdu Okregowego 

W Bialyrnstoku a sygnatt~rze TT1 K 104104 do~ycztca skaznnia .Ionaxxxccccccccccc  cccccccccccccxxxxxxxxxxx PP-xxxx byfa j u i  

dw~kroinie hadann pod tym kqtcn~ i nic zmleziono przestanek prawnycll tlo,jci wnicsienia. 

Ponadto srodkiem o charaklerze nadzwyczainym jest w\ia~owicnie pnst~powania, 

okreilonc W art. 540 (j 1 k.p.k., jednak w Lym zakresie wpmagane jest migdzy illny~ni 

ujawnimic sir nowych faktciw luh dowodhw nicmanycll uprzednio organowi o~%ckajqcen~~~,  

wskaz~~jqcych na to, ze dana osobn nie popeln~ta czynu. zn k(6y zostah ska/,ana. Takie fakty 

luh dowody, jak dntychczas rdwniei nit. nisfniaty, czemu Sqd Nqjmytszy dal wyraz 

w postonowieniu 7: dnia 24 sierpnia 201 1 r.. sygnalura 111 Ko 6011 1 i \v posta~lowieniu X dnia 

21 czerwca 2012 r.. sygllamra Ill KO 23/12 oddalajqc wnioski obrony o wmo\vienie 

posgpowania. 

W trcSci oSwindczeli Fanhw Sena1or6~1 zloionych na 40. i 41, posiedzeniu Se~latu 

wsknzn~io. +e naIeQ pl-zeprowadzit badanie pol-hwnawczr czterech oshh, jalt to okreglono 

w oiwiudczeniu z dnia 03 pafdziernika 2013 I.. .,potencjalnie pndqjrzanycli", z grona 

rodziny i znajomych Marioli S., pod kqtern ewentualnej zgodnoSci gcnetycmej X wioscn~ 

zabezpicczonym na miejscu zrthbjjstwa Marioli S. i je.i nieletniej cc6rki. 

Analifl~jqc pisernne uzasadnienie wyroku Sqdu Okrqgowego W Aidyrnstokl~ z dnia 

19 wrzesnia 2005 r., sygnntura IIT K 104/04 oraz piscmne umsndnienie wyroku Sqdu 

Apelucyjnego nr Rinrymstoku z dnin 28 kwjelr~ja 2006 I-., sygnatrlra I1 AKa 1/06 w kontektie 

~Swiadczenia z1oPnnego na 40. posiedzeniu Senatu w dniu 03 pakdzicrnika 2013 r. rnntna 

do./St do wniosku, 2e owe cztery osohy z g-una rodziny i majomych Marioli S., to Barttomicj 

S. - byly m@, Jarosl~w R. - partner pr~yjaciolki zrnarlej, Dariusz W. - byly partner Mnrioli 

S., potem mq2 jej siostry i Ojciec zmarkj. 

Sqd Okrqgowy W Bialymstoku, doknnujqc oceny wyjainieh .Tans     xxxxxxxxxxxxxxx cccccccccccccccvvvvvvvvv

szczepirtowo odni6sf sic do przedstawionych pmez niego wersji, wnikliwie ,,eliniinuj;tc" 

zwiqzek powytej Wskazanych os6h z dokonanym zab6jstwem (k. 15-22 pisemnego 

uzasadnienia), ktirry to tok rwxumowania W p h i  podzielil Sqd Apelacyiny W Bialymstoku 

w wyroku z dnia 28 kwietnia 2006 r.. sygnatura I1 AKa l 106. 

Dodntkowo nnlc%y zauwatyt. Ze Bartlomiej S. lrie znat nowsgo mic.jsca zanlies~fiania 

Mnrioli S., co wynika z bczspornych ~~stnleh Sqdu Okrqgowegu W 13ialyrnstoku zawartych na 

str. 19 pisemncgo uzasadllienia wyroliu, Ei6rym Pnnowie Senalor-owie dysponujq. 

Jm-oslaw R., Dariusz W. i Ojciec zrnarkej hylvali W mieszkaniu Msrioli S. plzed jej 

ernierciq. 
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W tei sytuacji, sdyhy nawet nicustdony wlos pochodzil od Jaroslawa R., Dariusza 

W.. czy tei "jca xm:ulej. to Lyll:o po1\vierdzalohy ich obecnoic \v tyiii mieszkaniu, a nic zaS 

udzial w dokonanej zbrodni. 

Istolnr znnczenie W tej sprawie nia falit, i e  Mariola S., Jari cccccccccccP Karolina F-I. 

i Jaroslaw R. byli ilmilwieni na wsphlne spotkanie, do ktarego nie doszic~ z powodu sniicrci 
. 

Marioli S. .lan P ccccccccccbyljedynqosob& kthra w dniu umhwionego spo~kania,,isk i pn jego 

temiinie nie skontakto\vafa sic z pozosla~ymi uczestnikfiii, opuszczqiqc Bialystok. 

Odnosrac siq do wczeSniejs~.gu tlecenia przeprowadzenia badad porowna~vczych 

wlosa zabez.pieczonego w mieszltaniu Marioli S., z ~materiateni genetycznym zabczpieczonym 

W Sledztwie Pmkurafury Rejonowej Rialystok - PGlnoc \v Riatymstoku o sygnaturze 3 Ds. 

21 1/01 dolycxqcym zabrjisrwa Agnieszki D.. to taka n~otliwoSE prawna znqjdu~je oparcie 

wart. 527 3 k.p.k., bowiem jest to wlos pocliod7+cy od nicznallej osoby. 

Odmiem~ic przedstawia siq sytuacja, gdy osoby wskazanc przez Jann Pcccccccccccc 

a to Unrtkoniigj S., Jaroslaw K., Uariusz W. i Ojciec marlej. co do ktcirycl~ brakjest obecnic 

podstnw, ahy stwierdzik ich zwiy~ch z zab6jstwem Agnieszki D., mogly bye poddalie hndaniu 

porowi~~wczcmu W postqpowsniu Prokmatury Rejonowe,i Binlystok - Polnoc W Bia1)mstoku 

n sygnalurze 3 Us. 21 1/01. w zakresie zgodnoici genetycmej z wlosein ~,ahczpicczonym 

w miejscu znbhjstwa Marioli S. i jcj c6rki. 

W tei sytuacji, W obec11y111 stanie prawnym i Faktycmym, nie mogq zleciC 

przep~wadzenia czynnoici. o kt41-e wnoszq Scnrrtorowie W oiwiadczeniu zloiflnym na 40. 

posicdzcniu Senatu W dniu 03 paJdziernika 2013 r. orm tia 41. posie&zcniu Senatu W dniii 17 

pxklzien~ika 20 13 r. 
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