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przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego

oraz Wojciecha Skurkiewicza
na 7. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 marca 2012 r.

Oświadczenie kierowane jest do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego z wnioskiem o wnikliwe zajęcie się sprawą pana Marcina

S. zamieszkałego w R.
Pan Marcin S. do 2007 r. był kierownikiem referatu w Straży Miejskiej w K. i został dyscyplinarnie zwol-

niony z pracy z powodu swojej wypowiedzi, jak się potem okazało prawdziwej, odnoszącej się do komen-
danta Straży Miejskiej Janusza W. nadal pełniącego tę funkcję.

Pan Marcin S. wygrał sprawę przed sądem pracy, wykazując bezzasadność zwolnienia dyscyplinarnego,
lecz nie zmienia to faktu, że na skutek bezzasadnego zwolnienia pozostawał i nadal pozostaje bez pracy, przy
czym przez co najmniej trzy lata powodem niemożności znalezienia pracy był uwidoczniony w świadectwie
pracy fakt dyscyplinarnego zwolnienia.

Nadmieniamy, iż pan Marcin S. jako funkcjonariusz Straży Miejskiej, ale także jako przewodniczący
Związku Zawodowego Strażników Miejskich i Gminnych wyraził publiczny sprzeciw między innymi wobec
przyjęcia przez komendanta Straży Miejskiej darowizny w postaci samochodu od firmy Toyota, do którego
przyjęcia nie był uprawniony. Sprawa przyjęcia tego samochodu była przedmiotem zawiadomienia o popeł-
nieniu przestępstwa złożonego przez pana Marcina S. oraz postępowania prokuratorskiego. W tym postano-
wieniu prokurator, umarzając postępowanie, stwierdził, że nie doszło do popełnienia przestępstwa, bo przyj-
mujący darowiznę komendant nie działał na szkodę miasta. Jest to w naszym przekonaniu stanowisko absur-
dalne, gdyż z przyjmowania tego rodzaju darowizn mogą powstawać szkody niemajątkowe wynikające z
uzależnienia Straży Miejskiej od prywatnych sponsorów. Takie uzależnienie jest wysoce korupcjogenne i nie
powinno mieć miejsca w demokratycznym państwie prawa, jakim jest Rzeczpospolita Polska.

Mamy w tej chwili do czynienia z paradoksalną i wysoce niesprawiedliwą sytuacją. Komendant Straży
Miejskiej, który zachował się w sposób korupcjogenny, nadal pełni swoją funkcję, a podległy mu funkcjona-
riusz, który sprzeciwił się tego typu zachowaniom, został napiętnowany, wyrzucony z pracy i sytuacja ta
dramatycznie zaciążyła na całym jego życiu.

Uważamy, że Pan Prokurator Generalny jako funkcjonariusz państwa odpowiadający za stan praworząd-
ności powinien stanąć w obronie człowieka, który postępując praworządnie i sprzeciwiając się etycznie na-
gannym zachowaniom swojego przełożonego, stał się w wyniku tego ofiarą niesprawiedliwych represji.

Prosimy, by Pan Prokurator Generalny rozważył możliwość udzielenia pomocy panu Marcinowi S. w na-
prawie wyrządzonych mu krzywd prawnych i moralnych, a także by zweryfikował Pan zasadność umorzenia
postępowania w sprawie I Ds.… Prokuratury Rejonowej w K.

Prosimy także o to, żeby Pan Prokurator Generalny z najwyższą uwagą potraktował tę sprawę, gdyż cho-
dzi tutaj o bardzo ważny problem dotyczący ochrony osoby ujawniającej zachowanie korupcyjne. Troska o
ochronę takiej osoby powinna być szczególnym zobowiązaniem dla organów prokuratury i nie można dopu-
ścić do sytuacji, w której osoba ujawniająca korupcję poddawana jest szykanom i represjom, a prokuratora
nie reaguje właściwie.
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