
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 46. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o udzielenie pomocy skazanemu panu A.B., zam. (…), to jest o wznowienie postępowania w spra-

wie zakończonej wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach Wydział II Karny z dnia 26 października 2015 r., 

sygn. akt II K 98/15. Moim zdaniem pan A.B. został tym wyrokiem bardzo skrzywdzony, gdyż skazany nie 

popełnił zarzucanych mu czynów. 

Podstawę wznowienia stanowią zdaniem pana A.B. niezgodne z prawdą zeznania świadków, funkcjona-

riuszy Komendy Powiatowej Policji w B. W swoich zeznaniach asp. M.L. zeznał, iż pan A.B. dopuścił się 

wobec niego użycia siły i naruszył jego nietykalność cielesną. Z informacji przekazanych przez pana A.B. 

wynika jednak, iż nie uderzył wskazanego funkcjonariusza, a podczas przesłuchania działał pod wpływem 

silnego lęku. Odnosząc się do drugiego z przedstawianych mu zarzutów, związanego z wymianą dowodu 

rejestracyjnego, wyjaśnił, iż był w wydziale komunikacji starostwa powiatowego, jednak udał się tam w to-

warzystwie swojej matki i to ona składała dokumenty niezbędne do wymiany dowodu rejestracyjnego i się 

pod nimi podpisywała. 

Sąd, dokonując oceny wyjaśnień oskarżonego, uznał, iż stanowią one wyłącznie linię jego obrony, po-

przez którą zmierza do uniknięcia odpowiedzialności karnej, a w konsekwencji przyjął, iż wina pana A.B. nie 

budzi wątpliwości. Pan A.B. oświadczył, że pomimo złożenia wniosku o uzasadnienie wyroku sądu pierwszej 

instancji, do tej pory nie go otrzymał, przez co został pozbawiony prawa do jego zaskarżenia. 

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan A.B. został niesłusznie skazany. Mając to na uwadze, jak 

również wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym orzeczenia Sądu Rejonowego 

w Tychach Wydział II Karny proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych 

z prawem działań, gdyż takie działania nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o państwie. 

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra kasacji nadzwyczaj-

nej od orzeczenia Sądu Rejonowego w Tychach. na podstawie art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – 

Kodeks postępowania karnego.  

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 


