
Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 5. posiedzeniu Senatu 
w dniu 2 lutego 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 
Zapoznałem się z treścią odpowiedzi na pismo posła do Parlamentu Europejskiego Janusza Wojciechow-

skiego skierowane w dniu 3 października 2011 roku do prokuratora generalnego RP Andrzeja Seremeta, a 
dotyczące okoliczności przyznania się do winy i aresztowania na okres 4 miesięcy 64-letniego Bronisława G. 
podejrzanego, jak się potem okazało niesłusznie, o zabójstwo 15-letniej dziewczynki. 

Moje zdumienie w tej odpowiedzi budzą dwie okoliczności. 
Po pierwsze – odpowiedzi na pismo, w którym domagano się wyjaśnienia zarzutów dotyczących Prokura-

tury Rejonowej w Elblągu, udzieliła Prokuratura Rejonowa w Elblągu. Czy jest standardem postępowania w 
prokuraturze, że odpowiedzi na skargi udzielają ci prokuratorzy, których skargi bezpośrednio dotyczą, i czy 
Pan Prokurator Generalny nie podziela obawy, że taki sposób odpowiadania na skargi służy raczej kryciu 
nieprawidłowości, a nie ich wyjaśnianiu? 

Po drugie – zdumiał mnie następujący fragment przedmiotowej odpowiedzi: „Mając na uwadze cało-
kształt zgromadzonego materiału dowodowego, a zwłaszcza zeznania świadków, z których wynikało,  
że Bronisław G. był bardzo odhamowany seksualnie i stwarzał wrażenie osoby upośledzonej, jak również 
brak na tym etapie postępowania jakichkolwiek przesłanek wskazujących, iż wyjaśnienia złożone przez w/w 
uzyskano w sposób bezprawny, w ocenie Prokuratora prowadzącego postępowanie nie było możliwości pod-
jęcia innej decyzji niż skierowanie wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec Bronisława 
G.”. 

Ta odpowiedź wskazuje ni mniej, ni więcej, że prokurator rejonowy w Elblągu świadomie, z rozmysłem 
wystąpił o tymczasowe aresztowanie wobec upośledzonego człowieka, co byłoby rażącym nadużyciem wła-
dzy. 

W związku z powyższym zwracam się do Pana Prokuratora Generalnego o to, aby wszystkie okoliczności 
tymczasowego aresztowania Bronisława G. oraz okoliczności jego przesłuchania, w toku którego przyznał się 
do niepopełnionej zbrodni, zostały wnikliwie przez Pana Prokuratora Generalnego wyjaśnione, i żeby zrobiła 
to właściwa jednostka Prokuratury Generalnej, a nie ta prokuratura, której dotyczą zarzuty. 

Zwracam uwagę, że wymuszanie przyznania się do winy na niewinnym człowieku i aresztowanie niewin-
nego człowieka, w dodatku, jak wskazują okoliczności, człowieka upośledzonego, jest karygodnym naduży-
ciem władzy i działaniem w najwyższym stopniu niebezpiecznym dla poczucia praworządności  
i sprawiedliwości w państwie. 

Oczekuję, że Pan Prokurator Generalny podejdzie do tej sprawy z najwyższą powagą. 
Będę zobowiązany za szczegółowe wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 




