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INFORMACJA PRASOWA
Tomasz Łotoczko (27 lat) – z wykształcenia jest prawnikiem, od 3 marca 2010 r. pełni
funkcję kuratora społecznego w I zespole kuratorskiej słuŜby sądowej wykonującym orzeczenia w
sprawach karnych w Sądzie Rejonowym Katowice-Zachód. Pracował m.in. w Sądzie Rejonowym
w Siemianowicach Śląskich..
To osoba niezwykle kreatywna, łatwo nawiązująca relacje ze wszystkimi członkami
zespołu. Od początku swojej kariery zawodowej wykazywał i wykazuje duŜe zainteresowanie
pracą kuratorów dla dorosłych i problematyką resocjalizacji i readaptacji osób skazanych.
Obecnie kurator Tomasz Łotoczko prowadzi 7 dozorów wobec osób zamieszkałych na
terenie Katowic-ZałęŜa, dzielnicy o duŜej przestępczości. Prowadzi sprawy o róŜnym stopniu
trudności.
W ocenie kierownika Zespołu Pan Tomasz Łotoczko, mimo krótkiego okresu pracy
funkcje kuratora społecznego pełni bez zastrzeŜeń. Z uwagi na wykształcenie i zaangaŜowanie
jest kuratorem społecznym niezwykle przydatnym dla pracy Zespołu.
To dzięki interwencji i profesjonalizmowi kuratora Tomasza Łotoczko kilka dni temu w
Katowicach udało się zakończyć dramat 35-letniej więzionej i maltretowanej kobiety. W trakcie
niezapowiedzianej wizyty kuratora w domu oprawcy, kobieta dyskretnie przekazała mu kartkę z
prośbą o ratunek. Kurator zachował się niezwykle profesjonalnie, nie budząc absolutnie Ŝadnych
podejrzeń oprawcy odebrał tę wiadomość, opuścił mieszkanie, po czym natychmiast takŜe nie
budząc niczyich podejrzeń powiadomił policję. Ta natychmiast wkroczyła do akcji. Zachowanie
kuratora spotkało się nie tylko z podziwem policjantów, ale przede wszystkim z zakończeniem
dramatu kobiety, której Ŝycie było powaŜnie zagroŜone.
Komornik Jerzy Kujawski - komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym w Jarocinie.
23 marca 2010 r. podczas czynności egzekucyjnych w miejscowości Komorze
Przybysławskie uratował Ŝycie policjantom. To wtedy męŜczyzna, któremu komornik chciał zająć
samochód wpadł w szał i oblał policjantów benzyną i podpalił. Sytuacja była niezwykle powaŜna,
o czym takŜe państwo – przedstawiciel mediów – szeroko informowaliście. MoŜna z całą
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stanowczością powiedzieć, Ŝe gdyby nie reakcja Pana Jerzego Kujawskiego ta interwencja
mogłaby dla policjantów zakończyć się w sposób najbardziej dramatyczny.

Historia Srebrnego Pamiątkowego Medalu Ministra Sprawiedliwości:
Przyznane przeze Ministra odznaczenie resortowe upamiętnia wprowadzenie zasady Neminem captivabimus nisi iure victum (nikogo nie uwięzimy bez wyroku sądowego) – zasada
gwarantująca szlachcie w I Rzeczypospolitej nietykalność osobistą, a więc zapewniająca, iŜ
posiadający takie prawo nie zostanie uwięziony bez wyroku sądowego. Przywilej ten zawierał w
tym zakresie gwarancje podobne do angielskiego Habeas Corpus Act z 1679r, chociaŜ jest
wcześniejszy o 250 lat. Sformułowana w przywileju nadanym przez Władysława Jagiełłę w
Brześciu Kujawskim 25 kwietnia 1425 roku zasada (pierwsza data widniejąca na medalu), została
ostatecznie wprowadzona przywilejem jedlneńskim w 1430 roku.

Następnie przywilej ten

rozszerzono na mieszczaństwo na mocy prawa o miastach z dnia 18 kwietnia 1791 roku (druga
data na medalu). Jest to równieŜ rok uchwalenia Konstytucji 3 maja – pierwszej pisanej
konstytucji w Europie, a drugiej na świecie.

Wydział Informacji
Ministerstwo Sprawiedliwości

