
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego i Andrzeja Pająka 

na 72. posiedzeniu Senatu 

w dniu 19 marca 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra sprawiedliwości 

Cezarego Grabarczyka, do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz oraz do przewodniczącego Krajowej 

Rady Sądownictwa Romana Hausera 

Szanowni Państwo! 

Zwracamy się do wszystkich adresatów o zbadanie sprawy pani sędzi Sądu Rejonowego w Piotrkowie 

Trybunalskim Urszuli Olak, skazanej nieprawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Pabianicach z dnia 

15 września 2014 roku, sygn. akt II K 370/10. 

Pani sędzia została skazana za czyn polegający na przerobieniu treści wydanego przez nią, ale nieogłoszo-

nego publicznie wyroku. Pozornie sprawa wygląda nadzwyczaj poważnie – sędzia przerobiła treść wydanego 

orzeczenia. W rzeczywistości jednak pani sędzia skorygowała jedynie własny wcześniejszy błąd, a tym spro-

stowaniem nie uczyniła nikomu żadnej krzywdy. Skorygowany wyrok odpowiadał prawu, nie naruszał niczy-

ich praw, nie prowadził do jakiejkolwiek niesprawiedliwości. 

Nawet gdyby uznać, że pani sędzia popełniła błąd, to konsekwencje karne i służbowe tego błędu są dra-

styczne i całkowicie nieadekwatne do czynu. Pani sędzia ponosi konsekwencje skazania, została odsunięta od 

zawodu, wyrok skazujący odbiera jej status sędziego w stanie spoczynku i pozbawia ją środków do życia. 

Adresatów oświadczenia prosimy o refleksję – w Rzeczypospolitej Polskiej nie poniósł odpowiedzialności 

żaden z sędziów będących sprawcami wielkich prześladowań i krzywd. Nie poniósł odpowiedzialności żaden 

sędzia-kat skazujący na śmierć polskich bohaterów w czasach terroru stalinowskiego. Dziś odkopywane są 

szczątki skazanych na śmierć patriotów, ale nikt, kto ich oskarżał i skazywał, nie poniósł za to żadnej kary. 

Nie poniósł też odpowiedzialności żaden dyspozycyjny sędzia, skazujący na więzienie opozycjonistów 

stanu wojennego. Niektórzy z tych sędziów do dziś wydają wyroki w imieniu Rzeczypospolitej Polskiej. 

Wydają wyroki, mimo że kiedyś prześladowali działaczy antykomunistycznej opozycji, wyrządzali krzywdy 

i niszczyli ludzkie życie. 

Nie poniósł też odpowiedzialności żaden sędzia, który przyczynił się do ludzkich krzywd w zwykłych 

sprawach kryminalnych. Wiele było spraw, gdzie niewinni ludzie siedzieli w więzieniu – w skrajnym przy-

padku ponad dwanaście lat – i nikt z sędziów nie poniósł za to najmniejszej, choćby symbolicznej odpowie-

dzialności. 

I bodaj jedynym sędzią, którego skazano za wydane orzeczenie, okazała się pani sędzia Urszula Olak, 

mimo że jej czyn nikomu nie wyrządził krzywdy, nie spowodował niczyich łez, nie spowodował niczyjej 

straty. 

Odbieramy to jako skrajną niesprawiedliwość i domagamy się zbadania sprawy i wystąpienia w obronie 

pani sędzi Urszuli Olak. 

 

Z poważaniem 

Grzegorz Wojciechowski 

Andrzej Pająk 

 




