
Oświadczenie złożone  

przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego  

na 75. posiedzeniu Senatu 

w dniu 21 maja 2015 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do komendanta głównego 

Policji Krzysztofa Gajewskiego 

Szanowni Panowie! 
Zwracam się do Panów z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości co do umorzeń dwóch postępowań w 2010 r., 

które prowadzone były przez Prokuraturę Rejonową w Lipsku oraz Prokuraturę Rejonową w Grójcu. Doty-
czyły one w zasadzie jednego zdarzenia z dnia 17 marca 2010 r., kiedy to funkcjonariusze Policji zatrzymali 
kierującego pojazdem Jana P. do kontroli stanu trzeźwości. Jak twierdzi pan P. jeden z funkcjonariuszy peł-

niących wówczas służbę próbował spreparować wynik badania w ten sposób, że podał kierującemu wcześniej 

użyty alkomat, wskazujący na obecność alkoholu (pomimo stwierdzenia obecności alkoholu nie zatrzymano 

prawa jazdy oraz dowodu rejestracyjnego auta). W jego opinii podobna sytuacja zajść miała podczas badania 

krwi w placówce medycznej. Dlatego też udał się on niezwłocznie do KPP w Lipsku, gdzie ponownie prze-
prowadzono badania alkomatem, który wykazał wynik 0,00. 

Szanowny Panie Komendancie Główny! 
Proszę o informację, czy w związku z licznymi skargami pana P. na działanie funkcjonariuszy podjęto ja-

kiekolwiek działania w celu wyjaśnienia sprawy? Jakie było merytoryczne uzasadnienie wszelkich czynności 

funkcjonariuszy powziętych w stosunku do kierującego pojazdem? Czy konfrontowano treść notatek służbo-
wych z wynikiem badania przeprowadzonego w KPP w Lipsku? 

Szanowny Panie Prokuratorze! 
Proszę o informacje, na jakiej podstawie w ogóle wszczęto postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w 

Lipsku w sprawie podejrzenia kierowania przez pana P. w stanie nietrzeźwości. Jakie dowody wskazały na 

fakt, iż owego czynu nie popełniono, wskutek czego postępowanie umorzono? 
Proszę także o informacje dotyczące umorzonego przez prokuraturę w Grójcu postępowania, które toczyło 

się przeciwko policjantom. Mianowicie, czy próbowano ustalić autentyczność stwierdzeń pana P., jakoby 
istniało podejrzenie o nietrzeźwości jednego z funkcjonariuszy? Czy akta postępowania są kompletne i za-
wierają oryginały dokumentów? Dlaczego nie przeprowadzono na wniosek zawiadamiającego sprawdzenia 

połączeń telefonicznych prowadzonych pomiędzy policjantami a KP w I.? 

Z poważaniem, 
Grzegorz Wojciechowski 
 




