
Oświadczenie złożone 
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego, 

Bogdana Pęka oraz Wojciecha Skurkiewicza 
na 11. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 maja 2012 r. 
Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, prokuratora generalnego Andrzeja 

Seremeta, ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina oraz do ministra spraw wewnętrznych Jacka Cichoc-
kiego 

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowni Panowie Ministrowie! 
W korespondencji, którą prowadziłem z PG RP, uzyskałem potwierdzenie informacji prasowej, że w 

grudniu 2010 r. w Łodzi miał miejsce incydent polegający na tym, że jeden z łódzkich prokuratorów wywołał 
zgorszenie w miejscu publicznym – leżał na ulicy w stanie upojenia alkoholowego, a wezwana przez świad-
ków tego wydarzenia straż odwiozła go do izby wytrzeźwień, a następnie, po ustaleniu, że jest on prokurato-
rem, odwieziono go do miejsca zamieszkania. 

Z korespondencji z PG dowiedziałem się, że sprawca tego gorszącego i kompromitującego urząd prokura-
torski zachowania nie tylko nie został usunięty z prokuratury, ale nawet nie poniósł odpowiedzialności dys-
cyplinarnej. Otrzymał jedynie upomnienie służbowe od przełożonego. 

Takie pobłażliwe potraktowanie bardzo poważnego występku dyscyplinarnego prokuratora pełniącego 
funkcję publiczną wymagającą nieskazitelności charakteru i nienagannego zachowania uważamy za niedo-
puszczalne, a wręcz skandaliczne. Wyrażamy zdumienie, że PG jest tak tolerancyjny wobec kompromitują-
cego prokuraturę i siejącego zgorszenie publiczne zachowania podległego sobie prokuratora. 

Prosimy PG o wyjaśnienie, czy podejście, jakie miało miejsce w opisanej sprawie prokuratora z Łodzi, 
jest wyrazem polityki pobłażania i tolerowania pijaństwa w szeregach prokuratury czy też okazana wskaza-
nemu prokuratorowi pobłażliwość była przywilejem z jakichś względów nadanym temu jednemu prokurato-
rowi. 

Prosimy również o wyjaśnienie, czy PG nie obawia się, że prokurator, który zachował się w tak kompro-
mitujący sposób, może być obiektem szantażu w związku z tym incydentem lub innymi, podobnymi incyden-
tami. 

Do ministra spraw wewnętrznych zwracamy się w związku z udzieloną przez PG informacją, że odwoże-
nie osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania jest rutynowym działaniem Straży Miejskiej. Proszę ministra 
spraw wewnętrznych o informację, czy tak jest w rzeczywistości, tzn. czy Straż Miejska ma w zakresie 
swych czynności świadczenie usług polegających na odwożeniu osób nietrzeźwych do miejsca zamieszkania. 

Prosimy również, by minister spraw wewnętrznych zbadał, czy w związku z incydentem z udziałem pro-
kuratora z Łodzi w grudniu 2010 r., prokurator ten pokrył koszty transportu swojej osoby do izby wytrzeź-
wień, a następnie z izby wytrzeźwień do miejsca zamieszkania. 

Do prezesa Rady Ministrów zwracamy się jako do organu zwierzchniego w zakresie badania skarg na 
działalność prokuratury, aby przyjrzał się postępowaniu PG wobec występków nielicujących z powagą urzę-
du prokuratorskiego. 
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