
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Przemysława Błaszczyka,  

Kazimierza Jaworskiego, Andrzeja Pająka, Roberta Mamątowa,  

Józefa Zająca, Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego,  
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w dniu 12 lipca 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, do prokuratora generalnego 

Andrzeja Seremeta, do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz do rzecznik praw obywa-
telskich Ireny Lipowicz 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! 
Zwracamy się do pełniących wysokie urzędy o pilne zainteresowanie się sprawą pana Macieja W., miesz-

kańca wsi Tarnowo Górne w województwie podkarpackim, który w 2010 r. został skazany na karę dwudzie-
stu lat więzienia. Według informacji uzyskanych od rodziny było to skazanie za przemyt substancji, którą 

obrót w świetle prawa polskiego nie jest przestępstwem. Pan Maciej W., według twierdzeń jego bliskich, 

został pozbawiony mocy prawnej i jakiejkolwiek opieki władz polskich. Od ponad trzech lat jest pozbawiony 

kontaktu z bliskimi i odbywa drakońsko surowy wyrok w amerykańskim więzieniu. 
Wiemy, że obecnie przed Sądem Okręgowym w Krośnie toczy się sprawa dotycząca przejęcia pana Ma-

cieja W. w celu odbycia przez niego kary w Polsce. Od rodziny usłyszeliśmy, że sprawa przejęcia napotyka 

na trudności, właśnie z tego powodu, że czyn, za który pan Maciej W. został skazany w USA, nie jest 

przestępstwem według prawa polskiego. 
Jeśli tak jest w rzeczywistości, to jest to niesłychany paradoks – niewinność w świetle polskiego prawa 

powoduje pozostawienie polskiego obywatela na pastwę obcego wymiaru sprawiedliwości. 
Sprawa ma dramatyczny wymiar dla konkretnego człowieka i jego rodziny, ale być może kryje się za nią 

szerszy problem bezradności polskiego wymiaru sprawiedliwości w sytuacji skazania obywatela polskiego za 

granicą. 
Sprawa jest bardzo dramatyczna i prosimy, by wysokie urzędy podeszły do niej z najwyższym zaintere-

sowaniem i uwagą. Niezależnie od okoliczności jeden z podstawowych obowiązków państwa polskiego, wy-
nikający wprost z art. 36 Konstytucji RP, dotyczy tego, że podczas pobytu za granicą obywatel polski ma 

prawo do opieki ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem odnośnych władz państwowych, także 

sądów, jest zatem dążenie do sprowadzenia obywatela polskiego do Polski, niezależnie od tego, czy miałby 

on odbywać tu karę, czy nie. Musi się znaleźć odpowiednia droga prawna, aby tak się właśnie stało, tym bar-
dziej że władze USA są gotowe wydać pana Macieja W. w celu odbycia przez niego kary w Polsce. 

Oczekujemy pilnego zajęcia się sprawą i podjęcia odpowiednich działań prawnych zmierzających do po-
wrotu pana Macieja W. do Polski. 
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