
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Wojciecha Skurkiewicza 

i Zdzisława Pupę 

na 39. posiedzeniu Senatu 

w dniu 20 września 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do prokuratora okręgowego w 

Łodzi Krzysztofa Bukowieckiego oraz do prokuratora rejonowego w Rawie Mazowieckiej Andrzeja Nowaka 

Szanowni Panowie Prokuratorzy! 

W związku ze zgłoszonymi do biura senatorskiego prośbami o interwencję zapoznaliśmy się z dwoma 

przypadkami skazania za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości przez Sąd Rejonowy w Skierniewicach, 

Ośrodek Zamiejscowy w Rawie Mazowieckiej. 

W pierwszej z tych spraw (sygn. akt IX K. 607/13) oskarżony Mirosław C., sześćdziesiąt lat, ojciec trojga 

dorosłych dzieci, za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości, z niewielkim przekroczeniem granicznego progu 

0,5‰, został skazany na karę jednego roku i sześciu miesięcy ograniczenia wolności. Prokuratura Rejonowa 

w Rawie Mazowieckiej od tego wyroku wywiodła apelację i domaga się kary bezwzględnego pozbawienia 

wolności w wymiarze jednego roku. Zważywszy, że oskarżony ma za identyczny czyn orzeczoną wcześniej 

karę jednego roku pozbawienia wolności w zawieszeniu, uwzględnienie apelacji prokuratora spowoduje izo-

lację tego człowieka na dwa lata. 

W drugiej sprawie (sygn. akt IX K. 475/13) oskarżony Janusz P., pięćdziesiąt pięć lat, mający pod opieką 

sparaliżowaną żonę i niepełnosprawnego brata, również za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwości został ska-

zany na karę jednego roku i dziewięciu miesięcy ograniczenia wolności. Prokurator wywiódł apelację, w 

której domaga się kary sześciu miesięcy pozbawienia wolności. Zważywszy, że ten oskarżony ma już za 

identyczny czyn orzeczoną wcześniej karę jednego roku i sześciu miesięcy pozbawienia wolności z warun-

kowym zawieszeniem, uwzględnienie apelacji prokuratora spowoduje izolację tego człowieka w zakładzie 

karnym na dwa lata. 

Na tle tych spraw kierujemy pytania do Pana Prokuratora Generalnego, ale także do Prokuratora Rejono-

wego w Rawie Mazowieckiej i Prokuratora Okręgowego w Łodzi, mając na względzie fakt, że Pan Prokura-

tor Generalny – o czym wielokrotnie informował senatorów – nie może wnikać w czynności podległych mu 

prokuratorów, którzy są od niego całkowicie niezależni. 

Panie Prokuratorze Generalny! Panie Prokuratorze Okręgowy! Panie Prokuratorze Rejonowy! 

1. Czy żądanie izolacji tych ludzi służy poczuciu sprawiedliwości i czy naprawdę jest konieczne? 

2. Czy ich czyny są na tyle groźne społecznie, że każdy z nich powinien być na dwa lata zamknięty w za-

kładzie karnym? Jak słyszymy, obecnie brakuje pięćdziesięciu tysięcy miejsc w zakładach karnych i na od-

bycie kary oczekują na wolności sprawcy naprawdę groźnych przestępstw. 

3. Czy w sytuacji, gdy sąd pierwszej instancji orzekł stosunkowo surowe wyroki w postaci długotermino-

wych kar ograniczenia wolności, naprawdę jest sens kwestionowania tych wyroków i domagania się kar, 

które spowodują długotrwałą izolację tych ludzi? 

4. Czy nie byłoby lepiej, by ci dwaj nagannie zachowujący się, ale biedni i niegroźni społecznie ludzie, w 

ramach kary ograniczenia wolności zamiatali śnieg czy liście, zamiast cierpieć w zakładach karnych i zajmo-

wać miejsca, które powinny się tam znaleźć dla naprawdę groźnych przestępców? 

5. Czy istnieją jakieś wytyczne kierunkowe w zakresie karania sprawców przestępstwa jazdy rowerem w 

stanie nietrzeźwości, nakazujące domagać się dla nich kar izolacyjnych? 

6. Czy Pan Prokurator Generalny dysponuje wiedzą, ile osób skazuje się w Polsce za jazdę rowerem w 

stanie nietrzeźwości, ilu z tych sprawców zostało osadzonych w zakładach karnych i ilu z nich przebywa tam 

obecnie? 

7. Czy Pan Prokurator Generalny dysponuje również wiedzą: 

– ile śmiertelnych wypadków drogowych, w których zginęły osoby inne niż sprawca, w ciągu ostatnich 

pięciu lat spowodowali pijani rowerzyści? 

– ile śmiertelnych wypadków drogowych spowodowali w tym samym okresie pijani kierowcy? 

 

Te dwa ostatnie pytania stawiamy, bo według naszych obserwacji, choć to pijani kierowcy zabijają każde-

go roku setki ludzi i stanowią wielkie zagrożenie, to oni do zakładów karnych za prowadzenie pojazdu w 



stanie nietrzeźwości trafiają rzadko, tysiącami zaś trafiają tam skazani za jazdę rowerem w stanie nietrzeźwo-

ści, choć ci stanowią znikome zagrożenie. 

Będziemy wdzięczni za refleksję Pana Prokuratora Generalnego w tej sprawie, a panów prokuratorów 

okręgowego i rejonowego prosimy o refleksję nad zasadnością apelacji w obu wymienionych sprawach. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Wojciech Skurkiewicz 

Zdzisław Pupa 




