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Patryk Jaki na swoim
procesie z posłem PO
groził sędzi, 
że wytoczy jej sprawę
dyscyplinarną. 

MARIUSZ JAŁOSZEWSKI

Zastępca ministra sprawiedliwości Zbi-
gniewa Ziobry groził na procesie cy-
wilnym o ochronę dóbr osobistych,
który wytoczył mu poseł PO Robert
Kropiwnicki. Ostro zaatakował sędzię
Alicję Fronczyk z Sądu Okręgowego
wWarszawie prowadzącą sprawę prze-
ciwko niemu. Były prezes Trybunału
Konstytucyjnego prof. Andrzej Zoll
uważa, że to niedopuszczalny nacisk
na sędziego. – To była groźba. W nor-
malnym państwie ten pan po godzinie
nie byłby już wiceministrem sprawie-
dliwości. Dziwię się, że sędzia nie za-
stosowała jednej z kar porządkowych.
Powinna napisać ztego notatkę dla pre-
zesa sądu – mówi „Wyborczej” prof.
Zoll. I dodaje: – Nawet wiceministra
obowiązuje pewna klasa.

Proces za agencję 
Poseł Kropiwnicki pozwał zastępcę
Zbigniewa Ziobry za słowa z trybu-
ny sejmowej z początku tego roku
wypowiedziane podczas debaty o no-
wej ustawie o prokuraturze. Kro-
piwnicki bronił niezależności pro-
kuratury, którą PiS podporządkował
rządowi. Patryk Jaki powiedział
z mównicy: – Sytuacja jest trudna, bo
poseł Kropiwnicki mówił wielokrot-
nie o standardach. A mieszkańcy
okręgu pana posła Kropiwnickiego
skarżą się, że w swoim mieszkaniu
prowadzi agencję towarzyską.

Dzień później odwołał swoje słowa.
– Moją intencją nie było przedstawie-
nie posła jako osoby, która prowadzi
agencję. Jeżeli ktoś tak zrozumiał, to
bardzo przepraszam – mówił. Dodał,
że chciał tylko przedstawić sprawę li-
stu mieszkańców Legnicy. Kropiwnic-
ki uznał, że to za mało, bo nie padło sło-
wo, że informacje były nieprawdziwe.
W pozwie żąda przeprosin w dwóch
gazetach, w TVN i TVP 1 oraz 20 tys. zł
na legnicki szpital. Zapewnia, że nie
prowadził agencji. Gdy tylko dotarły
do niego skargi mieszkańców bloku, że
w jego wynajmowanym mieszkaniu
pojawiają się często mężczyźni, wy-
powiedział pod koniec 2015 r. umowę
najmu lokatorce. Wczoraj w tej spra-
wie zaczął się proces cywilny.

Jaki powołuje się 
na prostytutkę
Pełnomocniczka Patryka Jakiego
chciała odrzucenia pozwu, tłuma-
cząc, że wiceministra chroni immu-
nitet poselski, zaś jego wypowiedź

o agencji miała związek z wykony-
waniem mandatu posła i była częścią
debaty o nowej ustawie o prokura-
turze. Podkreślała, że Kropiwnicki
wytoczył Jakiemu również prywat-
ny akt oskarżenia i w sierpniu sąd kar-
ny umorzył nieprawomocnie spra-
wę. – Sąd uznał, że sprawca nie po-
pełnił przestępstwa – podnosiła peł-
nomocniczka wiceministra.

Sędzia Alicja Fronczyk wydała
postanowienie. Zdecydowała, że pro-
ces można prowadzić. – Tu nie przy-
sługuje prawo do powołania się na

immunitet. Te wypowiedzi nie wcho-
dzą w zakres sprawowania mandatu
posła. Nie były związane z ustawą
o prokuraturze – uzasadniała. Pełno-
mocniczka  wice ministra zapowie-
działa złożenie zażalenia. Wtedy sąd
zaczął proces. Sąd zapytał strony, czy
chcą zawrzeć ugodę. Poseł Kropiw-
nicki był skłonny zrezygnować z prze-
prosin w mediach, jeśli Jaki wyda
oświadczenie, że mówił nieprawdę.
Ale ugody nie zawarto. – Pozwany już
przeprosił – oznajmiła pełnomoc-
niczka wiceministra.

Sąd chciał przejść do kolejnego eta-
pu procesu, czyli wstępnego przesłu-
chania stron. Ale wtedy Jaki wstał izgło-
sił wniosek formalny. Mówił, że wzwiąz-
ku z „szokującymi” informacjami, ja-
kie ujawnił „Super Express”, chce za-
wieszenia procesu do zakończenia
śledztwa. Wczoraj tabloid – akurat
wdniu rozpoczęcia procesu – podał, że
legnicka prokuratura toczy śledztwo
ws. czerpania korzyści majątkowych
zprostytucji wmieszkaniu polityka PO.
– Prokuratura wyjaśnia rolę Kropiw-
nickiego imoże się okazać, że zasiądzie
na ławie oskarżonych – mówił.

Potem wiceminister powiedział, że
chce wyłączenia ze sprawy sędzi Fron-
czyk. – Jestem oburzony, że sędzia to-
leruje bezprawie – mówił. Miał pre-
tensje o to, że sędzia nie zastosowała
wobec niego immunitetu. Jego zda-
niem w innych sprawach cywilnych
posłom immunitetu nie uchylano.

–Być może sąd chce się zemścić
za to, że krytykuję sądy – sugerował.

Wiceminister, wygłaszając swo-
ją mowę, był pewny siebie, gesty-
kulował. Mówił szybko. Zapowie-
dział, że złoży wniosek do Krajo-
wej Rady Sądownictwa o wszczę-
cie postępowania dyscyplinarne-
go wobec sędzi. Będzie też doma-
gał się zbadania, wjaki sposób przy-
dzielono jego sprawę sędzi, która
jest „znana ze spraw politycznych”.
– Nie będą brał udziału wtakim bez-
prawiu – zapowiedział wicemini-
ster. W takiej sytuacji sędzia od-
roczyła sprawę do czasu rozpo-
znania wniosku o jej wyłączenie.

Można pozywać posłów
„Wyborcza” zapytała prof. Andrzeja
Zolla, czy Patryk Jaki ma rację, cho-
wając się przed procesem za im-
munitetem poselskim. – Jego wy-
powiedź naruszała dobra osobiste.
To sprawa cywilna, anie karna. Od-
powiedzialność cywilna jest szer-
sza. Można pozywać posłów – mó-
wi prof. Zoll. Sąd w każdej sprawie
o ochronę dóbr bada, czy można
pozwać posła iczy jego wypowiedź
miała związek zpełnieniem tej funk-
cji. Zresztą nie wszyscy parlamen-
tarzyści powołują się w takich pro-
cesach na immunitet.

– Nie wszystko, co mówi poseł
na trybunie sejmowej, jest pod
ochroną immunitetu. Obrażanie
kogoś czy zniesławianie nie pod-
lega tej ochronie – mówi „Wybor-
czej” mec. Jacek Kondracki, któ-
ry przez lata bronił w procesach
cywilnych dziennikarzy.

Zdaniem byłego ministra spra-
wiedliwości prof. Zbigniewa Ćwią-
kalskiego sprawą zachowania  wice -
ministra Jakiego powinien się za-
jąć prezes sądu okręgowego, tym
bardziej że rozprawa została na-
grana. – Prezes powinien rozważyć,
czy powiadomić o tym ministra
sprawiedliwości lub premiera – mó-
wi „Wyborczej” prof. Ćwiąkalski.
Sąd zajmie się tym wponiedziałek.

Udało nam się ustalić, że sę-
dzia Fronczyk dostała tę sprawę
według kolejności wpływu i we-
dług zasad, które w grudniu 2015 r.
ustalił sam resort Ziobry i Jakie-
go, wprowadzając nowy Regula-
min Urzędowania Sądów Po-
wszechnych. Sprawą zajmie się
też KRS. Oceni decyzję sędzi
Fronczyk i niewykluczone, że za-
chowanie wiceministra.

Sędzia Fronczyk była już ata-
kowana za swoje orzeczenia przez
polityków. W 2009 r. krytykował
ją Jarosław Kaczyński, bo PiS
przegrał proces z PO o spot re-
klamowy. Fronczyk nie zgodziła
się też na usunięcie krzyża z sali
sejmowej, czego domagał się po-
seł Ruchu Palikota. !

WICEMINISTER GROZI SĘDZI KOŚCIÓŁ
Dziwisz o kampanii 
„Znak pokoju”
„Katolicy włączyli się w fałszowanie
nauki Kościoła. Wychowując wiernych
do szacunku dla każdego człowieka,
[Kościół] jasno naucza, że nie może to
nigdy prowadzić do aprobowania ak-
tów homoseksualnych lub legalizo-
wania związków jednopłciowych” – na-
pisał w oświadczeniu metropolita kra-
kowski kard. Stanisław Dziwisz. Był
to komentarz do kampanii społecznej
katolików świeckich i organizacji
LGBT. Jej celem jest walka o szacunek
dla osób nieheteroseksualnych. ! SK

PRAWO
PO zawiadamia
prokuraturę w sprawie
rzecznika MON
– Mogło dojść do popełnienia prze-
stępstwa urzędniczego oraz prze-
stępstwa niedopełnienia obowiązków
– twierdzi Cezary Tomczyk z PO. Bar-
tłomiej Misiewicz, rzecznik MON iszef
gabinetu politycznego Antoniego Ma-
cierewicza, został członkiem rady nad-
zorczej Polskiej Grupy Zbrojeniowej.
Jest w niej osobistym reprezentan-
tem szefa resortu obrony. Mimo że nie
ma ani wyższego wykształcenia, ani
nie ukończył kursu dla członków rad
nadzorczych. ! KOSPA

WOJSKO
Szef MON miesza w GROM
Generał Wojciech Marchwica zosta-
nie p.o. inspektora wojsk specjalnych,
ppłk Robert Kopacki – p.o. szefa GROM.

Decyzje zapadły po nagłym od-
wołaniu dowódcy GROM płk. Piotra
Gąstała, a następnie inspektora wojsk
specjalnych, którym podlega GROM,
gen. Piotra Patalonga. Pułkownik Gą-
stał należał do współtwórców jed-
nostki. Ministerstwo motywowało te
zmiany „potrzebami służby”.

Gen. bryg. Wojciech Marchwica
był dowódcą wojsk aeromobilnych,
wcześniej oficerem 21. Brygady Strzel-
ców Podhalańskich i dowódcą bata-
lionu polsko-ukraińskiego w Kosowie
i Iraku. Dowodził 6. Brygadą Desan-
towo-Szturmową oraz misją w Afga-
nistanie. Ppłk Robert Kopacki służył
w 6. Brygadzie Desantowo-Szturmo-
wej, a potem pracował w Dowództwie
Wojsk Specjalnych. !PW

KRAJ
W SKRÓCIE

O G Ł O S Z E N I E   W Ł A S N E   W Y D A W C Y 33505765

We dług usta leń „Ga ze ty Wy bor -
czej” śledz two w spra wie agen-
 cji w miesz ka niu po sła PO wsz-
czę to z in spi ra cji Mi ni ster stwa
Spra wie dli wo ści, któ re prze sła -
ło do pro ku ra tu ry ma te ria ły pra-
 so we do ana li zy. – Prze słu cha no
ko bie tę wy naj mu ją cą miesz ka -
nie. Ze zna ła, że świad czy ła usłu-
 gi sek su al ne na włas ny ra chu nek.
Na ra zie nie ma prze sła nek, by po-
 sta wić ko muś za rzu ty czer pa nia
ko rzy ści z pro sty tu cji – in for mu -
je rzecz ni czka le gnic kiej pro ku -
ra tu ry Li lia na Łu ka sie wicz. !

Spra wa 
na zlecenie?

Patryk Jaki podczas konferencji prasowej ze Zbigniewem Ziobrą, 2014 r.
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W artykule „Nowe pieniądze dla rodzin
smoleńskich” opublikowanym w piątko-
wej „Gazecie Wyborczej” napisaliśmy
błędnie, że o zadośćuczynienie od MON
ubiega się Tomasz Komorowski, syn
zmarłego w katastrofie smoleńskiej wice-
ministra obrony Stanisława Komorow-
skiego. W rzeczywistości o zadośćuczy-
nienie ubiega się Tomasz Komornicki, syn
gen. Stanisława Komornickiego, który
także zginął w katastrofie Tu-154. Za po-
myłkę bardzo przepraszamy. !
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