
Oświadczenie złożone 

przez senatora Jana Hamerskiego 

na 55. posiedzeniu Senatu 

w dniu 31 stycznia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do biura senatorskiego w Limanowej zgłosiła się pani M. M. (zamieszkała: …), córka J. M., z prośbą o 

interwencję w sprawie jej sytuacji życiowej oraz wyroku z dnia 13 kwietnia 2017 r. wydanego przez Sąd 

Rejonowy w L. II Wydział Karny – sygn. akt II K 78/17. Wyrok w sprawie karnej dotyczył systematycznego 

dręczenia i znęcania się nad rodziną M. Jak twierdzi zainteresowana, znęcanie się miało miejsce przez wiele 

ostatnich lat. 

Zainteresowana twierdzi, że opieka społeczna w D. (gmina D., powiat …) posiada komplet dokumentów 

dotyczących sprawy, które mogą służyć jako podstawa do dalszego procedowania w instytucjach wymiaru 

sprawiedliwości. Pokrzywdzona M. M. opowiadała, że ostatnia awantura, jaką wszczął jej ojciec, miała miej-

sce w Wigilię 2017 r. i polegała na psychicznym znęcaniu się nad rodziną M. przez ojca rodziny J. M. 

Rodzina M. składa się z matki, pięciu niepełnoletnich córek, pełnoletniej M. (zainteresowanej) oraz pełno-

letniego syna P. i ojca J. 

Wśród innych przypadków, które opisuje pokrzywdzona, jest sytuacja, która miała miejsce we wrześniu 

2015 r., kiedy to matka rodziny B. M., jak twierdzi jej córka M., została pobita przez ojca. Podczas awantury 

uciekająca matka wyskoczyła z okna znajdującego się na pierwszym piętrze domu jednorodzinnego, a upada-

jąc na ziemię, złamała rękę w trzech miejscach (dokumenty z hospitalizacji znajdują się w Szpitalu Powiato-

wym w L.). 

Należy zauważyć, że w wyroku z dnia 13 kwietnia 2015 r. nie uwzględniono faktu, że J. M., jak twierdzi 

zainteresowana, w przeszłości odbywał leczenie psychiatryczne w Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Józefa 

Babińskiego w Krakowie (adres: ul. dr. Józefa Babińskiego 29, 30-393 Kraków). Zainteresowana twierdzi 

także, że w późniejszym okresie jej ojciec przebywał pod opieką lekarza psychiatry. 

Trzeba także zwrócić uwagę na fakt, że kilka lat wcześniej siostra zainteresowanej, A. M., obecnie 16-

latka, miała przeszczep wątroby. Na przeszczep ten, jak twierdzi zainteresowana, nie chciał się zgodzić ojciec 

J. M. 

W całej sprawie zastanawia to, że mimo istnienia prawomocnego wyroku J. M., jak twierdzi zaintereso-

wana, nie zostały odebrane prawa rodzicielskie. Odebranie ojcu praw rodzicielskich umożliwiłoby wypro-

wadzkę małoletnich dzieci pozostających pod opieką matki z domu w C. do ośrodka opieki zajmującego się 

tego typu rodzinami. Właścicielem domu w C., jak twierdzi zainteresowana, jest ojciec J. M. 

W całej sytuacji należy również uwzględnić fakt, że J. M., pomimo posiadania wykształcenia oraz do-

świadczenia zawodowego w zawodzie stolarza, nigdzie nie pracuje. 

Być może należałoby przeanalizować postawę kuratora sądowego i zakresu czynności kuratorskich, jakie 

powinien podjąć z urzędu w zaistniałej sytuacji. 

Ponieważ upłynął termin na odwołanie od wyroku, zwracam się z pytaniem, czy jest możliwe, aby sekcja 

kontroli orzeczeń przy Ministerstwie Sprawiedliwości ponownie przeanalizowała całość sprawy. 

Z wyrazami szacunku 

Jan Hamerski 
 


