
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 42. posiedzeniu Senatu 

w dniu 1 czerwca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pan Ł.G., skarżąc się na skandaliczny wyrok, który zapadł 

przed SO w Elblągu (sygn. akt. IC 34/00). Najkrócej mówiąc, pomimo wielu zarzutów proceduralnych i me-

rytorycznych podczas rozpraw sądowych żadna instytucja nie pochyliła się nad tym wyrokiem, aby go zmie-

nić i doprowadzić do naprawienia szkód z niego wynikających. Jak sądzę, sprawa ta potwierdza głęboką za-

paść wymiaru sprawiedliwości. 

Według skazanego Ł.G. radca prawny J.K., wykorzystując swoje koneksje w środowisku prawniczym, 

użył całego arsenału nieuczciwych możliwości, aby go oskarżyć i skazać. Sprawa ciągnie się od 17 lat, a dla 

sądów i prokuratury nieważne są wnioski dowodowe i procesowe, które świadczą o niewinności Ł.G. Chodzi 

o to, że spółka, której był prezesem, nie poniosła żadnej szkody wynikającej z jego decyzji, a tym bardziej 

z celowego działania, jak sugerował w pozwie z dnia 18.01.2000 r. czy we wniosku z dnia 24.01.2000 r. rad-

ca prawny J.K. Jak twierdzi Ł.G., zarzuty wobec niego zostały sfabrykowane na konkretne zamówienie osób 

robiących ciemne interesy na majątku Skarbu Państwa, którym pan G. odmówił ustawienia przetargu pod ich 

dyktando. Z tego powodu stał się niewygodny i postanowiono go zniszczyć. 

O popełnieniu przestępstwa w sprawie IC 34/00 świadczy nadmierna przewlekłość, z jaką prowadzone by-

ło postępowanie, wszczęte w wyniku złożonej przez pokrzywdzonego skargi do Prokuratury Okręgowej 

w Gdańsku z dnia 16.04.2003 r. Prokurator PR w Kwidzynie odmówiła wszczęcia śledztwa, a następnie PO 

w Gdańsku wydała postanowienie o uchyleniu postanowienia PR w Kwidzynie i nakazała kontynuowanie 

śledztwa. Taki ping-pong trwał kilka lat. Jednakże ze względu na celowe przeciąganie postępowania doszło 

do przedawnienia karalności przewinienia radcy prawnego J.K., co skutkowało umorzeniem postępowania 

przez prokuraturę w kolejnych latach. 

Zdaniem pokrzywdzonego, działania PR w Kwidzynie i PO w Gdańsku były celowe i miały na celu do-

prowadzenie do przedawnienia karalności czynów, jakich dokonali prawnicy. Działania takie wyczerpują 

znamiona przestępstwa stypizowanego w art. 231 §1 k.k., to jest przekroczenia uprawnień przez funkcjona-

riusza publicznego – zgodnie z art. 115 §13 k.k. 

Konkretnie: pokrzywdzony został bezzasadnie pozbawiony możliwości rozpatrzenia swojej sprawy, na co 

wskazują postanowienie PR w Tczewie (sygn. akt. Ds. 3097/13 z dn. 22.11.2013 r.), postanowienie SR 

w Starogardzie Gdańskim (sygn. akt. II Kp 295/14) oraz postanowienie PO w Słupsku (sygn. akt. V Ds. 

48/14), w którym czytamy, że PO w Gdańsku nie sporządzała protokołów z kontroli zakwestionowanych 

spraw, co świadczy o celowym działaniu PO w Gdańsku, mającym na celu ukręcenie sprawy. Na uwagę za-

sługuje też skarga o wznowienie postępowania z dnia 26.08.2005 r. sporządzona przez adwokat B.S., która 

wykazała, że podstawę rozstrzygnięcia stanowiły zeznania prezesa banku, a nie dowody materialne w postaci 

umowy, oraz że radca prawny J.K. nigdzie nie załączył umowy przewłaszczenia rzepaku. Wykazuje też, że 

sędzia ferujący orzeczenie w sprawie IC 34/00 ani nie zobowiązał strony powodowej do przedłożenia umo-

wy, ani z urzędu się o nią nie zwrócił. 

Należy zauważyć, że w późniejszym okresie pokrzywdzony nie miał możliwości dochodzenia swoich 

praw, gdyż w roku 2005 J.K. został (…) i urząd ten sprawował do 2015 r., w związku z czym był chroniony 

immunitetem. Obecnie J.K. jest wiceprzewodniczącym (…). 

W realiach niniejszej sprawy widać wyraźnie, że prokuratorzy, radca prawny i sędziowie swoim działa-

niem naruszyli interes publiczny, co godziło w zaufanie do organów szeroko pojętego wymiaru sprawiedli-

wości i praworządności. Naruszono przede wszystkim interes prywatny pokrzywdzonego Ł.G., gdyż w efek-

cie tego działania nie miał on szans na rzetelne rozpatrzenie sprawy i uzyskanie sprawiedliwego orzeczenia, 

które dawałoby mu szansę na uzyskanie odszkodowania za poniesione straty (zlicytowanie domu za kwotę 

30.000 zł, utrata pracy a więc środków na utrzymanie, wpisanie go wraz z żoną do KRS jako dłużników nie-

wypłacalnych). 

W wyniku działania radcy prawnego J.K. i sędziego J.U. pan Ł.G. został zmuszony podpisać ugodę 

o spłacie sfabrykowanej należności, którą będzie spłacał do 2042 r. Jak mi wiadomo, od 17 lat jest on bez 



pracy i w efekcie nie będzie miał emerytury. Dzisiaj ma 57 lat i praktycznie zmarnowane przez nieuczciwych 

prawników życie. 

Panie Ministrze, uprzejmie proszę o rozpatrzenie tej sprawy i ewentualne postanowienie o rewizji nad-

zwyczajnej. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 

 


