
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Bogdana Pęka,  

Jana Marię Jackowskiego, Marię Koc i Przemysława Błaszczyka 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 25 września 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 

Cezarego Grabarczyka, do przewodniczącego Krajowej Rady Komorniczej Rafała Fronczka, do przewodni-

czącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana Hausera, do prezesa Sądu Okręgowego w Łodzi Sławomira 

Wlazło, do prezesa Sądu Apelacyjnego w Łodzi Michała Kłosa oraz do rzecznik praw obywatelskich Ireny 

Lipowicz 

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny 

Panie Prezesie! Szanowna Pani Rzecznik! 

Pan Mirosław K., zamieszkały w B. w gminie Rawa Mazowiecka, zwrócił się z prośbą o interwencję i 

pomoc w wyjaśnieniu jego sprawy. 

W sprawie pana K. Sąd Rejonowy w Skierniewicach (…) wydał postanowienie, w którym uwzględnił 

wniosek skazanego i odroczył wykonanie kary dwóch lat pozbawienia wolności orzeczonej wyrokiem Sądu 

Rejonowego w Rawie Mazowieckiej z dnia 14 maja 2012 r. (…). Postanowienie sądu jest jak najbardziej 

zasadne – najważniejszym argumentem przesądzającym o jego zasadności jest konieczność łożenia przez 

skazanego na utrzymanie żony i małoletnich dzieci, a także czynienie przez niego starań sprowadzających się 

do opieki nad nimi i zapewnienia im godziwych warunków rozwojowo-bytowych. Jak słusznie zauważył w 

uzasadnieniu sąd, „dobro prawne w postaci zachowania niezachwianego rozwoju osobowego dzieci skazane-

go jest istotniejsze niż hołdowanie zasadzie bezwzględnie szybkiego wykonania orzeczenia kary”.  

Nasuwa się zatem zasadne pytanie, dlaczego Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej (…) wydał w dniu 

17 stycznia 2013 r. postanowienie z wniosku kuratora w przedmiocie zarządzenia wykonania kary pozbawie-

nia wolności, skoro, jak wynika z dokumentów dostarczonych przez pana K., spłacił on należną kwotę, do 

której zapłaty został zobowiązany (…). Dlaczego rodzina pana K. została narażona na niepotrzebny stres i 

zagrożenie ekonomiczne? 

Z góry dziękujemy za zainteresowanie się sprawą i przesłanie wyjaśnień. 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Bogdan Pęk 
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Maria Koc 

Przemysław Błaszczyk 




