
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2013 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, do prokuratora generalnego 
Andrzeja Seremeta, do prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzeja Zwary, do prezesa Krajowej Rady 

Radców Prawnych Dariusza Sałajewskiego, do prezesa Sądu Apelacyjnego w Lublinie Marka Wolskiego 

oraz do prokuratora apelacyjnego w Białymstoku Andrzeja Tańculi 

Szanowny Panie Ministrze! Szanowni Panowie Prezesi! Szanowni Panowie Prokuratorzy! 
W dniu 2 grudnia br. Sąd Okręgowy w Lublinie skazał na dwadzieścia pięć lat pozbawienia wolności bia-

łostockiego prawnika, adwokata Macieja T., za zabójstwo znajomej kobiety, aplikantki adwokackiej. Zbrod-

nia została popełniona w Białymstoku, jednak z uwagi na bliskie pokrewieństwo i powinowactwo oskarżone-
go z małżeństwem sędziów Sądu Apelacyjnego w Białymstoku sprawa była prowadzona w Lublinie, a oskar-

żała w niej Prokuratura Okręgowa w Suwałkach. 

Sprawa miała dziwny przebieg: oskarżony mimo zarzutu popełnienia najcięższej zbrodni odpowiadał 
z wolnej stopy. Ostatecznie został skazany i aresztowany po wyroku, który jeszcze się nie uprawomocnił. 

Tymczasem od rodziców ofiary uzyskałem informację, że w dniu 18 grudnia br. ma zostać rozpatrzony wnio-

sek o uchylenie aresztu wobec nieprawomocnie skazanego prawnika. Według rodziców ofiary w sprawie 

zostały złożone bardzo wysokie poręczenia majątkowe przez białostockich prawników, adwokatów i radców 
prawnych na ogólną sumę około 4 milionów zł. Rodzice ofiary mają podstawy sądzić, że ten front obrony 

oskarżonego Macieja T. ma związek z jego sądowymi koneksjami rodzinnymi, a także podejrzewają, że 

uchylenie aresztu spowoduje ucieczkę oskarżonego przed wymiarem sprawiedliwości. 
Proszę, by wszyscy adresaci przedmiotowego oświadczenia poczynili właściwe kroki w tej sprawie, bo 

może tu dojść do działań sprzecznych z dobrem wymiaru sprawiedliwości, a także do działań korupcyjnych. 

To nadzwyczaj zastanawiające, że adwokaci i radcowie prawni gotowi są milionami poręczać uchylenie 

aresztu wobec oskarżonego o zabójstwo, jak chciał traf, spokrewnionego akurat z wysokimi funkcjonariu-
szami wymiaru sprawiedliwości. Rodzi się więc pytanie: czym wymiar sprawiedliwości odpłaci za tę korpo-

racyjną solidarność? Proszę o przekazanie szczegółowych wyjaśnień w tej sprawie. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 




