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Powiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez funkcjonariuszy wymiaru sprawiedliwości  

w Ostródzie, Olsztynie, Elblągu 

 

Po otrzymaniu informacji od rodziców Rafała Lewickiego z Ostródy, jako przedstawiciel Fundacji 

Towarzystwo Obrońców Praw Człowieka Dariusz Wernicki udał się do Ostródy w dniu 20 grudnia 

2010 r. w celu rozpoznania sprawy, gdzie stwierdził jawne naruszenie prawa w sprawie Pana Rafała 

Lewickiego: 

1. Sąd Rejonowy w Ostródzie – Wydział Karny z naruszeniem prawa, nie zamieścił na 

wokandzie informacji, że sprawa jest utajniona. Na pytanie Dariusza Wernickiego skierowane 

do sędziego prowadzącego sprawę na podstawie, z jakiego art. sprawa została utajniona 

sędzia nie udzielił informacji – dotyczy sprawy Sygnatura akt sprawy:  2K556/10 

2. Sąd odmówił nagrania rozprawy przez Dariusza Wernickiego, po okazaniu legitymacji 

dziennikarskiej nie podając przepisu prawnego. 

3. Rafał Lewicki z naruszeniem prawa otrzymał adwokata z urzędu, który nie posiadał 

pełnomocnictwa oskarżonego, co również jest naruszeniem przepisów prawa, 

4. Wyznaczony z urzędu pełnomocnik nie posiadał uprawnień do prowadzenia sprawy (aplikant) 

na wszelkie pytania Dariusza Wernickiego oraz ojca Rafała Lewickiego – Mirosława 

Lewickiego odpowiadał, że jest to objęte tajemnicą przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. 

Wyjaśniam, że strona w sprawie – oskarżony ani nikt z jego pełnomocnictwa,  nie występowali 

o utajnienie sprawy.  

5. Mirosław Lewicki ojciec Rafała złożył w Sądzie Rejonowym w Ostródzie w dniu 20.12.2010 r. 

przed rozprawą wnioski o powołanie lekarza sądowego o specjalizacji kardiolog – neurolog  

z zaznaczoną informacją, że Rafał Lewicki jest osobą chorą po 2 zawałach serca  

i niedokrwieniem mięśnia sercowego oraz drugi wniosek o odwołanie składu sędziowskiego. 

Do wniosku dołączono zaświadczenie od lekarza psychiatry, że Rafał Lewicki jest osobą 

poczytalną. W tym samym dniu Sąd nie zwracając uwagi na złożone wnioski, z naruszeniem 

prawa odrzucił wszystkie wnioski w sprawie/ 

6. Rafał Lewicki w dniu 20 grudnia 2010 r. z powodu złego stanu zdrowia udał się do lekarza 

specjalisty, gdzie został zatrzymany przed budynkiem przychodni zdrowia w Ostródzie przez 

miejscową policję pod pretekstem zaśnieżenia auta i sprawdzenia dokumentów, pomimo, że 

dokumenty posiadał przy sobie. Rafał Lewicki poinformował funkcjonariuszy policji, że 

konieczna jest pomoc medyczna i zażycie leków. Funkcjonariusze zignorowali tą informację. 

7. Dariusz Wernicki przeprowadził rozmowę, z ww., którzy podali rozbieżne informację. Jedni 

twierdzili, ze został zatrzymany tylko do normalnej kontroli a inni stwierdzili, że musi być 

doprowadzony do aresztu w Iławie na oddział psychiatryczny w celu wykonania badań. 

Stwierdzili, ze jest wydany nakaz doprowadzenia RF przez Prokuraturę Olsztyn Południe.  

W czasie zatrzymania Rafała Lewickiego nie okazano nakazu zatrzymania, co jest 

naruszeniem przepisów prawa.  

Dariusz Wernicki przeprowadził rozmowę z prokuratorem rejonowym Olsztyn Południe panem 

Arkadiuszem Szwedowskim, który zaprzeczył, że został wystawiony nakaz zatrzymania Rafała 

Lewickiego. Prokurator wręcz powiedział, że nie jest to konieczne. Okazało, że prokurator  
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A. Szwedowski podał nieprawdę lub nie został poinformowany o fakcie, że w dniu 24 grudnia 2010 

r. grupa policjantów z Komendy Rejonowej w Ostródzie przybyła do miejsca zamieszkania Rafała 

Lewickiego w celu zatrzymania i doprowadzenia na przymusowe badania psychiatryczne do 

aresztu w Iławie, o czym powiadomiła Dariusza Wernickiego, matka Rafała Lewickiego. Dariusz 

Wernicki rozmawiał również z funkcjonariuszem policji, który potwierdził, że jest wydany nakaz 

zatrzymania Rafała Lewickiego. 

Na Komendzie Rejonowej w Ostródzie Dariusz Wernicki oraz matka Rafała Lewickiego – Halina 

Lewicka poinformowali okazując kserokopie dokumentów, ze Rafał Lewicki jest osobą chorą  

z niedokrwieniem mięśnia sercowego i po 2 zawałach serca. Funkcjonariusze ww. informację 

zignorowali. O ww. wydarzeniach został poinformowany Senator Piotr Kaleta, który interweniował 

u zastępcy komendanta powiatowego w Ostródzie. Konieczne było wezwanie karetki pogotowia 

na komisariat policji powiatowej w Ostródzie, aby udzieliła pomocy medycznej Rafałowi 

Lewickiemu. Po kilku minutach Rafał Lewicki karetką został przewieziony do szpitala w Ostródzie, 

gdzie udzielono mu pomocy medycznej. 

Oskarżam pracowników wymiaru sprawiedliwości o celowe niszczenie zdrowia i prześladowanie 

Rafała Lewickiego, bezprawne pozbawienie wolności z naruszeniem prawa, podawanie 

nieprawdziwych informacji, mataczenie prawne. Zarzucam naruszenie prawa specjalistom 

sądowym Sądu Rejonowego w Olsztynie i Elblągu z RODK, którzy bez wykonania 

specjalistycznych badań wydali dokument stwierdzający nieprawdę, że Rafał Lewicki jest chory 

psychicznie. Pomimo informacji od psychologa z Olsztyna pani Aliny Nakoniecznej oraz 

doniesieniu Rafała Lewickiego do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, że Igor Lewicki (młodszy 

syn Rafała Lewickiego) jest molestowany seksualnie, Prokuratura Rejonowa umorzyła 

dochodzenie, co jest naruszeniem prawa.  

W związku z naruszeniem prawa i Konstytucji RP, wnioskuję o objęcie sprawy nadzorem 

Prokuratora Generalnego oraz przesunięcie sprawy Rafała Lewickiego do innego okręgu. W 

związku z powiązaniami zawodowymi i prywatnymi byłej żony Rafała Lewickiego z pracownikami 

wymiaru sprawiedliwości w Ostródzie i okręgu Elbląsko - Olsztyńskim domagam, się pilnego 

przesunięcia sprawy do innego okręgu, gdyż w grę wchodzi życie i zdrowie poszkodowanego 

Rafała Lewickiego.  

Prezes Fundacji 

Dariusz Wernicki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


