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Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz szefa Kancelarii Prezy-
denta RP Jacka Micha³owskiego

Szanowny Panie Marsza³ku!
Pragniemy zwróciæ siê do Pana Prokuratora Generalnego Andrzeja Seremeta z proœb¹ o rozwa¿enie

mo¿liwoœci wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku S¹du Rejonowego we W³oc³awku w sprawie II
K.47/07, utrzymanego w mocy w drugiej instancji, w sprawie Tomasza T. oskar¿onego o spowodowanie
œmiertelnego wypadku drogowego.

Nie wchodz¹c w szczegó³y, sprawa ta wygl¹da tak. Tomasz T., rolnik, zosta³ uznany winnym wypad-
ku polegaj¹cego na tym, ¿e rozpêdzony samochód audi z szeœcioma m³odymi ludŸmi jad¹cymi na dysko-
tekê, najecha³ na jego ci¹gnik z p³ugiem, którym to ci¹gnikiem Tomasz T. wraca³ z pola. Sta³a siê
oczywista tragedia, bo zginê³o trzech m³odych ludzi, ale wina Tomasza T., jeœli w ogóle mia³a miejsce,
by³a znikoma. W chwili wypadku by³ on trzeŸwy, jego ci¹gnik by³ prawid³owo oœwietlony i technicznie
sprawny. Tomasz T. zosta³ skazany na dwa lata i szeœæ miesiêcy bezwzglêdnego pozbawienia wolnoœci,
chocia¿ prokurator na rozprawie wnosi³ o karê w zawieszeniu.

Obecnie Tomasz T. stoi przed koniecznoœci¹ odbycia kary dla niego drakoñskiej. Jest on rolnikiem ¿y-
wicielem rodziny, na swoim utrzymaniu ma dwoje ma³ych dzieci i ¿onê, a pod opiek¹ starych rodziców.

Zwracamy siê o weryfikacje tego wyroku, gdy¿ z tego co wiemy, bezwzglêdnych kar pozbawienia wol-
noœci w zasadzie siê nie stosuje wobec sprawców wypadków drogowych, którzy byli trzeŸwi. Chyba ¿e
w grê wchodz¹ drastyczne naruszenia zasad bezpieczeñstwa czy brawura. Tu co najwy¿ej w grê wchodzi
chwila nieuwagi. Pobyt tego cz³owieka w wiêzieniu nie da poczucia sprawiedliwoœci, co najwy¿ej zrujnu-
je jego rodzinê i jego gospodarstwo.

Uwa¿amy, ¿e jest to przypadek wart szerszego zainteresowania siê nim. Byæ mo¿e Pan Prezydent
Bronis³aw Komorowski zechce rozwa¿yæ skorzystanie z prawa ³aski.
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