
 
 

   Warszawa, 22 lipca 2022 r. 

 

 

Poseł Robert Winnicki 

Koło Poselskie Konfederacja 

 

Pani 

Elżbieta Witek 

Marszałek Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej    

 

 

 

Na podstawie art. 111 Konstytucji RP niżej podpisani posłowie wnoszą 

projekt uchwały:  

 

 

- w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania zarzutu 

nieprawidłowości w postępowaniu karnym wyjaśniającym 

okoliczności śmierci wicepremiera Andrzeja Leppera. 

  

Do reprezentowania wnioskodawców w pracach nad projektem uchwały 

upoważniamy pana posła Roberta Winnickiego. 
 

 

 

 

 



 
 

Uchwała 

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

z dnia ………. 2022 roku 

w sprawie powołania Komisji Śledczej do zbadania zarzutu nieprawidłowości w postępowaniu 

karnym wyjaśniającym okoliczności śmierci wicepremiera Andrzeja Leppera 

                                     

Na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 1 i 2 ustawy z dnia 

21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej (j.t. Dz.U. z 2016, poz. 1024), Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej uchwala co następuje: 

                                         

Art. 1. 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 111 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 

powołuje Komisję Śledczą do zbadania zarzutu nieprawidłowości w postępowaniu karnym 

wyjaśniającym okoliczności śmierci wicepremiera Andrzeja Leppera. 

 

Art. 2. 

Do zakresu działania Komisji należy: 

1) zbadanie prawidłowości działania Prokuratury w sprawie o której mowa w art. 1, 

w szczególności poprzez wyjaśnienie okoliczności śmierci Andrzeja Leppera, 

nagromadzonych wokół zabezpieczenia śladów z miejsca zdarzenia, m.in. braku 

odcisków palców na krześle, użytym przed powieszeniem zmarłego czy braku 

identyfikacji śladów butów dwóch osób, które były w łazience w dniu śmierci 

Andrzeja Leppera; 

2) wyjaśnienie koincydencji czasowej między śmiercią Andrzeja Leppera a zgonami trójki 

jego współpracowników: prawników Róży Żarskiej i Ryszarda Kucińskiego oraz byłego 

doradcy Wiesława Podgórskiego; 

3) wyjaśnienie potencjalnych motywów udziału osób trzecich w śmierci Andrzeja Leppera, 

ujawnionych przez dziennikarza Wojciecha Sumlińskiego i funkcjonariusza Agencji 

Bezpieczeństwa Wewnętrznego Tomasza Budzyńskiego, a konkretnie posiadanych 

dokumentów kompromitujących prominentnych polityków III RP; 

4) wyjaśnienie nadużyć w procesach prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych 

poruszonych przez wicepremiera Andrzeja Leppera w wystąpieniu w Sejmie RP w dniu 

29 listopada 2001 r.  



 
 

Art. 3. 

W skład Komisji wchodzi 11 członków wybranych przez Sejm w trybie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 

21 stycznia 1999 r. o sejmowej komisji śledczej. 

 

Art. 4. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


