
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 50. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 listopada 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o ponowne przeanalizowanie spraw pani A.H., zam. (…) i udzielenie jej pomocy, w szczególności 

o rozważenie możliwości wznowienia postępowania w sprawie karnej zakończonej prawomocnymi wyroka-

mi Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt II K711/14, Sądu Okręgowego w Ka-

towicach z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt XXIII Ka 164/16, oraz sprawie cywilnej zakończonej prawo-

mocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w Tychach z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt I C upr 455/10, utrzy-

manym w mocy przez Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 26 marca 2012 r., sygn. akt III Ca 

789/11. Wskazane postępowania karne i postępowanie cywilne są ze sobą ściśle powiązane i w ocenie pani 

A.H. oba prowadzone były w sposób sprzeczny z przepisami prawa, doświadczenia życiowego i logicznego 

rozumowania. 

Odnosząc się do sprawy karnej, zauważyć należy przede wszystkim, że skazana nie popełniła zarzucanego 

jej czynu. Przesłanką stanowiącą podstawę wznowienia postępowania w sprawie karnej są niezgodne z praw-

dą zeznania oskarżycielki posiłkowej A.G. oraz jej matki, R.G. Sądy, oceniając materiał dowodowy, zarówno 

w pierwszej, jak i drugiej instancji całkowicie pominęły zeznania świadka K.B., która była bezpośrednim 

i naocznym świadkiem zdarzenia mającego miejsce w dniu 24 lipca 2014 r. Proszę, aby przy dokonywaniu 

ponownej analizy zwrócić szczególną uwagę na zeznania wskazanego świadka. Zdaniem pani A.H. pokrywa-

ją się one z jej wersją wydarzeń i jednoznacznie wskazują, iż w dniu 24 lipca 2014 r. w Tychach jedynie 

upomniała się o niespłacony dług. 

Dług ten wynikał z zaciągniętej przez panią A.H. pożyczki w banku na rzecz pani R.G. Nie była to jedno-

razowa sytuacja, gdyż pani A.H. w okresie od 2005 do 2010 r. brała na siebie pożyczki, a środki z nich po-

chodzące przekazywała swojej sąsiadce, pani G. W zakresie zwrotu przedmiotowej pożyczki toczyło się po-

stępowanie cywilne, które niestety zakończyło się dla pani A.H. niepomyślnie. 

Wskazane na wstępie wyroki sądowe wydane w sprawie karnej, jak i sprawie cywilnej są niezwykle 

krzywdzące dla pani A.H. Zostały oparte na nieznajdujących uzasadnienia w materiale dowodowym, składa-

jącym się z dokumentów, zeznaniach świadków oraz bezpodstawnych i fałszywych oskarżeniach ze strony 

A.G. i jej matki R.G., które za wszelką cenę chciały uniknąć konieczności zwrotu pożyczonej od pani A.H. 

sumy pieniężnej. Niestety ich zabiegi okazały się skuteczne, w wyniku czego dobra i uczciwa kobieta została 

niesłusznie skazana oraz utraciła możliwość odzyskania swoich pieniędzy. 

W chwili obecnej w wyniku tych niesprawiedliwych wyroków pani A.H. straciła nie tylko pieniądze, a jej 

sytuacja materialna uległa drastycznemu pogorszeniu, ale również, co ważniejsze, zdrowie. Ponadto pani 

A.H. czuje się głęboko skrzywdzona przez wymiar sprawiedliwości i nie może zrozumieć, jak 

w praworządnym państwie takie wyroki mogą być wydawane. 

Panie Ministrze, zapewne ponowna analiza jej sprawy nie nastręczy szczególnych kłopotów, a może przy-

nieść wiele dobrego, zwłaszcza jeśli zasadne okaże się wznowienie postępowania zarówno w sprawie karnej, 

jak i sprawie cywilnej. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 
 


