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Świdnica, dn. 23 lipca 2014 r. 

 

Pan Andrzej Seremet 

Prokurator Generalny 

ul. Rakowiecka 26/30 

02-528 Warszawa 

 
 

Działając na podstawie przepisów art. 20 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 

o wykonywaniu mandatu posła i senatora  (tj. Dz. U. z 2011 r. Nr 7, poz. 29 z późn. zm.) wnioskuję  

o objęcie nadzorem Prokuratura Generalnego postępowania w sprawie dotyczącej wypadku 

komunikacyjnego, o popełnienie którego podejrzany jest Pan Rafał Dutkiewicz, pełniący  

urząd Prezydenta Wrocławia.  

Wymaga szczególnego podkreślenia, że czyn, którego domniemanym sprawcą  

jest Pan Rafał Dutkiewicz stanowi poważne przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu  

w komunikacji. Konsekwencją zdarzenia z kwietnia 2014 r., o którego sprawstwo podejrzany jest  

Pan Rafał Dutkiewicz, były nie tylko jego obrażenia ciała, ale również uraz kręgosłupa motorniczego 

tramwaju, który brał udział w zdarzeniu. 

Okoliczności wskazanego wypadku, znamionujące m.in. rażące naruszenie przez domniemanego 

jego sprawcę przepisów o ruchu drogowym oraz poważne uszkodzenia ciała podejrzanego i motorniczego 

tramwaju, implikują wysoki stopień zawinienia domniemanego sprawcy oraz wysoki stopień społecznej 

szkodliwości jego czynu. Powoduje to, że działania Prokuratury powinny być stanowcze i zdecydowane, 

a zarzutowi postawionemu sprawcy wypadku powinno towarzyszyć żądanie kary w górnych granicach 

zagrożenia ustawowego za taki czyn. 

Należy zauważyć, że brak informacji w sprawie prowadzonych działań wyjaśniających, 

szczególnie w sprawach dotyczących osób publicznych, cieszących się dużą popularnością społeczną, 

działa demoralizująco na opinię publiczną, która traci zaufanie do organów ścigania   

i wymiaru sprawiedliwości. 

Dlatego też zwracam się o niezwłoczne objęcie, wskazanego na wstępie, postępowania nadzorem 

Prokuratora Generalnego, celem zapewnienia jego rzetelnego przebiegu, wolnego  

od jakichkolwiek zewnętrznych wpływów i nacisków.  

Z poważaniem  


