
Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 8. posiedzeniu Senatu 
w dniu 29 marca 2012 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Ministrze! 
W związku z informacjami uzyskanymi w ramach mojej działalności senatorskiej zwracam się do Pana 

Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta o rozważenie wniesienia kasacji lub wznowienia postępowania 
w wymienionych sprawach. 

1. Sprawa Jana P., skazanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności wyrokami Sądu Okręgowego 
i Sądu Apelacyjnego w Białymstoku. W sprawie tej postępowanie najpierw było umorzone, a następnie na 
podstawie niezmienionych dowodów doszło do skazania za podwójne morderstwo człowieka, co do którego 
nie było żadnych poszlak. Proszę, by Pan Prokurator Generalny zadał sobie trud przeczytania uzasadnień tych 
wyroków, których treść wskazuje na rażące przekroczenie zasady domniemania niewinności. Obawy te są 
tym większe, że jedna z występujących w tej sprawie biegłych publicznie, w telewizyjnym programie „Spra-
wa dla reportera” mówiła o wywieranych na nią naciskach w kierunku wydania niekorzystnej dla oskarżone-
go ekspertyzy medycznej. 

2. Sprawa Grzegorza W., skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego w Kielcach na karę 7 lat pozbawienia 
wolności za udział w rozboju. Z lektury uzasadnień wyroków wynika, że sąd oparł się na zmienianym i nie-
konsekwentnym pomówieniu oskarżonego przez innego współoskarżonego, przy czym sąd zupełnie pominął 
fakt, że to pomówienie, niepoparte żadnymi innymi dowodami, mogło być motywowane chęcią uzyskania 
przywileju procesowego tak zwanego małego świadka koronnego. W konsekwencji mogło dojść do pomyłki 
sądowej i skazania niewinnego człowieka. W tej sprawie w moim przekonaniu doszło do naruszenia zasady 
domniemania niewinności. 

3. Sprawa Tomasza T., skazanego wyrokiem Sądu Rejonowego we Włocławku na karę 2 lat i 6 miesięcy 
pozbawienia wolności za wypadek drogowy. W tej sprawie zwracałem się już do Pana uprzednio. Obecnie 
odkryłem nową okoliczność. Mianowicie sądy obu instancji całkowicie pominęły dowód z opinii biegłych co 
do prędkości samochodu, który zderzył się z traktorem skazanego. Pominięta opinia wskazywała na prędkość 
samochodu 117 km/h, tymczasem sąd przyjął, że była to prędkość 92 km/h. Nie wchodząc w szczegóły, po-
wiem, że pominięcie tej opinii mogło zasadniczo wypaczyć ocenę przyczyn wypadku i odpowiedzialności 
Tomasza T. 

4. Sprawa Prokuratury Rejonowej w Gostyninie, z Łowicza, dotycząca zabójstwa B. W tej z kolei 
sprawie prokuratura uznała, w moim przekonaniu bezpodstawnie i pochopnie, niepoczytalność sprawcy 
okrutnego zabójstwa, opierając się na jednej opinii psychiatrycznej i odrzucając bez czytania drugą opinię, 
która podważała wartość naukową tej pierwszej. Tu może dojść do bulwersującej bezkarności sprawcy okrut-
nej zbrodni. 

Proszę Pana Prokuratora Generalnego o zajęcie się tymi sprawami. Osobno dostarczę bardziej szczegóło-
we uzasadnienia moich próśb o zajęcie się każdą z tych spraw. 

 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




