Warszawa, 23 maja 2017 roku

Szanowny Pan
Zbigniew Ziobro
Minister Sprawiedliwości

Interpelacja
w sprawie okoliczności śmierci Igora Stachowiaka i postępowania prokuratury w ramach wyjaśniania tych
okoliczności
Szanowny Panie Ministrze,
w związku z bulwersującymi doniesieniami medialnymi, dotyczącymi okoliczności śmierci Igora Stachowiaka,
do której doszło 15 maja 2016 roku w Komisariacie Policji we Wrocławiu oraz licznymi pytaniami obywateli,
kierowanymi do naszych biur poselskich w tej sprawie, proszę o jednoznaczne i wyczerpujące udzielenie
odpowiedzi na wskazane poniżej pytania.
Kierowanie tych pytań do Pana Ministra jest uzasadnione m. in. tym, że stosownie do treści art. 13 § 1 ustawy z
dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze (Dz. U. poz. 177 z późn. zm.), Prokurator Generalny kieruje
działalnością prokuratury osobiście lub za pośrednictwem Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców
Prokuratora Generalnego, wydając zarządzenia, wytyczne i polecenia.
Zgodnie z treścią § 2 ww. artykułu, Prokurator Generalny jest przełożonym prokuratorów powszechnych
jednostek organizacyjnych prokuratury oraz prokuratorów Instytutu Pamięci Narodowej. Jednocześnie, zgodnie
z treścią art. 8 § 1 ww. ustawy, Prokurator przełożony uprawniony jest do zmiany lub uchylenia decyzji
prokuratora podległego. Zmiana lub uchylenie decyzji wymagają formy pisemnej i są włączane do akt sprawy.
Wobec powyższego, proszę o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

1. Jak przebiegało postępowanie prokuratury w sprawie wyjaśnienia ww. zdarzenia oraz ukarania
sprawców, w szczególności, jakie zostały przeprowadzone czynności w ramach postępowania
przygotowawczego ? Jakie zostały sporządzone opinie biegłych i co z nich wynika ? Jakie dowody zostały
zabezpieczone ?
2. Czy skorzystał Pan (a jeśli nie to dlaczego) ze swoich uprawnień jako Prokuratora Generalnego,
określonych w art. 13 § 1 oraz art. 8 § 1 w zw. z art. 13 § 2 Prawa o prokuraturze ? Czy wobec doniosłości
sprawy, niezwykle drastycznego przebiegu oraz tragicznych skutków zdarzenia, podjął Pan osobiście
jakiekolwiek i jakie czynności w sprawie, czy nadzorował Pan pracę podległej Panu jednostki
prokuratury, czy wydawał Pan jakieś wytyczne lub polecenia, czy zmieniał Pan decyzje prokuratorów ?

3. Dlaczego, jak wynika z mediów, nie ma w materiale dowodowym zabezpieczonego materiału z kamer na
terenie Komisariatu, w którym zmarł Igor Stachowiak ? Czy w związku z tym, zostały podjęte jakieś
czynności śledcze ? Czy ustalono kto jest odpowiedzialny za zniknięcie nagrań z tych kamer ?
4. Czy i komu zostaną postawione zarzuty w tej sprawie ? Kiedy należy spodziewać się postanowień
prokuratury w tym zakresie ? Dlaczego w ciągu 12 miesięcy nie postawiono nikomu zarzutów ?
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