
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Grzegorza Wojciechowskiego, Jana Marię Jackowskiego 

i Przemysława Błaszczyka 

na 52. posiedzeniu Senatu 

w dniu 10 kwietnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, do prokuratora generalnego 

Andrzeja Seremeta, do rzecznik praw obywatelskich Ireny Lipowicz, do ministra zdrowia Bartosza Arłuko-
wicza oraz do prezesa Najwyższej Izby Kontroli Krzysztofa Kwiatkowskiego 

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Pa-
nie Prezesie! 

Zwracamy się do Panów Ministrów, Pana Prokuratora Generalnego i Pani Rzecznik o sprawiedliwość dla 

pana Krystiana B., którego dramatyczna historia przedstawiona została w programie „Państwo w Państwie” 
w TV Polsat. 

Krystian B., siedemdziesięciojednoletni obecnie człowiek, od ośmiu lat przetrzymywany jest w zakładzie 

psychiatrycznym na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku z 9 listopada 2005 r. Pan B. był po-
dejrzany o używanie gróźb bezprawnych wobec sąsiada. Zarzut był wątpliwy, wszystko opierało się na jed-
nym niepopartym dowodami pomówieniu, które nie powinno być uznane za wystarczający dowód popełnie-
nia czynu. Sąd Najwyższy wielokrotnie w swoich orzeczeniach wyrażał pogląd, że do pomówienia należy 

podchodzić ostrożnie i szukać dla niego wsparcia w innych dowodach. W sprawie pana B. nie szukano, nie 
było żadnych konfrontacji, a pokrzywdzony po kilku latach nawet nie pamiętał, że taki incydent miał miejsce, 

co oświadczył w rozmowie z dziennikarką we wspomnianym programie. 
Na podstawie bardzo powierzchownych badań psychiatrycznych (lekarze zeznali przed sądem, że badanie 

trwało czterdzieści pięć minut, pan B. twierdzi, że dwie minuty) pan B. został uznany za niepoczytalnego, a 
zarazem za niebezpiecznego dla otoczenia sprawcę i osadzony w zakładzie psychiatrycznym, gdzie jest prze-
trzymywany do dziś. Gdyby ten człowiek popełnił zarzucany czyn, dostałby może rok w zawieszeniu albo 
być może nawet warunkowo umorzono by postępowanie. Tymczasem ten stary człowiek, który nigdy nikogo 

nie skrzywdził, siedzi w zakładzie psychiatrycznym już osiem lat! 
Okazało się również, że w czasie pobytu w zakładzie psychiatrycznym pan B. przez dwa lata przetrzymy-

wany był w warunkach o najsurowszym rygorze bez decyzji sądu. Nikt nie poniósł odpowiedzialności za to 
bezprawie. Prokuratura uznała to za drobny błąd. 

Zdumiewający jest również fakt, że w trakcie wykonywania środka zabezpieczającego Sąd Rejonowy w 

Rybniku wydał orzeczenie nakazujące intensyfikację leczenia pana B., w związku z czym aplikowano mu 
bardzo silne leki psychotropowe. 

Osadzenie pana B. w zakładzie psychiatrycznym jest absolutnym bezprawiem. Zgodnie z art. 94 §1 k.k. 

takie osadzenie może nastąpić jedynie w razie popełnienia czynu o znacznej społecznej szkodliwości. Panu 
B. zarzucono przestępstwo groźby karalnej z art. 190 §1 k.k., w przypadku którego zagrożenie karą wynosi 

do dwóch lat pozbawienia wolności. Łagodność tej sankcji w żadnym razie nie pozwala uznać tego czynu za 
czyn o wysokiej społecznej szkodliwości, nie było więc żadnych podstaw do internacji w zakładzie zamknię-

tym. 
Uważamy, że w tej sprawie mamy do czynienia z wielką krzywdą człowieka i z gigantycznym naduży-

ciem prawa przez sąd. Mamy do czynienia z praktyką nadużywania psychiatrii rodem z najgorszych czasów 

komunizmu w dawnym Związku Sowieckim albo ze współczesnego systemu sprawiedliwości w Północnej 
Korei. 

Oczekujemy, że Państwo w ramach swoich kompetencji zbadają sprawę i podejmą odpowiednie działania, 
by ta krzywda została natychmiast przerwana i naprawiona. 

Z treści programu „Państwo w Państwie” (prosimy o zapoznanie się z nią) wynika, że w Szpitalu Psychia-
trycznym w Rybniku może przebywać wielu innych pacjentów osadzonych tam bez dostatecznych przesła-
nek, podejrzanych o czyny niemające dużej szkodliwości. 

Prosimy także o pilne działanie, bo ta sprawa jest przerażająca, woła o pomstę do nieba jako akt bezprzy-
kładnego łamania prawa w majestacie sądu. 

Oczekujemy, że Pan Minister Sprawiedliwości, Pan Prokurator Generalny i Pani Rzecznik Praw Obywa-
telskich pilnie zbadają podstawy wniesienia kasacji od orzeczenia, na mocy którego pan B. znalazł się – na-



szym zdaniem, bezprawnie – w szpitalu psychiatrycznym. 
Oczekujemy, że Pan Minister Zdrowia i Pan Prezes Najwyższej Izby Kontroli zarządzą pilne kontrole 

przestrzegania praw pacjentów w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku, gdyż przypadek pana B. wskazuje na 

możliwość drastycznych nadużyć. 

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Przemysław Błaszczyk 




