
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 83. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 wrzeœnia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
25 lipca 2011 r. do mojego biura poselskiego po raz kolejny zwróci³ siê pan Marcin S. z proœb¹ o kon-

tynuowanie interwencji w jego sprawie. Chodzi o postêpowanie przygotowawcze (œledztwo) tocz¹ce siê
w Prokuraturze Okrêgowej w Katowicach pod sygn. akt VI Ds. 35/10/s. Z pisma skierowanego przez
Pana Prokuratora Generalnego w odpowiedzi na moje oœwiadczenie z³o¿one na posiedzeniu Senatu
12 lipca 2011 r. wynika, ¿e nadzór nad ww. œledztwem prowadzony jest w sposób prawid³owy.

Niestety tak¹ ocenê muszê zakwestionowaæ. W rozmowie z pokrzywdzonym Marcinem S. dowiedzia-
³em siê, ¿e 7 lipca 2011 r. poprosi³ w rozmowie telefonicznej prowadzonej z Prokuratorem Prokuratury
Okrêgowej w Katowicach o przesuniêcie terminu przes³uchania wyznaczonego na dzieñ 8 lipca, gdy¿ je-
go pe³nomocnicy nie mogli wzi¹æ w nim udzia³u. Nastêpnie w dniu 8 lipca 2011 r. przes³a³ faksem pismo
z proœb¹ o odroczenie przes³uchania, ze wzglêdu na nieobecnoœæ pe³nomocników.

W rozmowie telefonicznej odbytej tego samego dnia pan Marcin S. zosta³ przez Pani¹ Prokurator po-
informowany o tym, ¿e zostanie ukarany grzywn¹. Us³ysza³ tak¿e zarzuty dotycz¹ce pisanych przez nie-
go pism o zbyt wolno prowadzonym postêpowaniu, z podkreœleniem, ¿e najpierw sam prosi o jego
przyspieszenie, a nastêpnie o odroczenie terminu przes³uchania. Faktycznie, w dniu 8 lipca 2011 r. Pro-
kurator Prokuratury Okrêgowej wyda³ postanowienie o ukaraniu Marcina S. grzywn¹ w wysokoœci 2 ty-
siêcy z³ z tytu³u niestawienia siê na przes³uchanie. W dniu 15 lipca pana Marcina S. otrzyma³ kolejne
wezwanie z terminem na dzieñ 25 lipca.

Zdaniem pana Marcina S. wysokoœæ grzywny, jak i ponowne wezwanie na dzieñ 25 lipca, a tak¿e
uwagi czynione przez Pani¹ Prokurator œwiadcz¹ o tym, ¿e w swoisty sposób jest karany za wczeœniejsze
pisma i interwencje dotycz¹ce sposobu i szybkoœci prowadzenia postêpowania.

Panie Prokuratorze Generalny, nie oceniaj¹c oczywiœcie celowoœci podejmowanych decyzji przez Pro-
kuratora prowadz¹cego œledztwo, pragnê zwróciæ uwagê na wy¿ej opisane zdarzenia. Mianowicie naj-
pierw (wed³ug oœwiadczenia pana Marcina S.) przez kilka miesiêcy nie wyznacza siê terminu
przes³uchania, nastêpnie, pomimo wniosku o odroczenie sprawy ze wzglêdu na sezon urlopowy i nie-
mo¿noœæ reprezentowania przez pe³nomocników, wyznacza siê szybko jeden po drugim kolejne terminy
i karze siê œwiadka wyj¹tkowo wysok¹ kar¹ za niestawiennictwo.

W tej sytuacji raz jeszcze proszê o sprawdzenie prawid³owoœci prowadzonego œledztwa.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




