
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 58. posiedzeniu Senatu 

w dniu 15 marca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o udzielenie pomocy skazanemu panu M.S., zam. (…) polegającej na wznowieniu na podstawie 

art. 327 §2 k.p.k. prawomocnie umorzonego postanowieniem Prokuratury Okręgowej w Katowicach dnia 

30 grudnia 2011 r. postępowania w sprawie prowadzonej przeciwko M.Z. (sygn. akt VI DS.35/10). 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Katowicach postanowieniem z dnia 30 grudnia 2011 r. umorzył 

śledztwo w sprawie przeciwko M.Z. o czyny z art. 191 §2 k.k., z art. 304 k.k., z art. 299 §1 k.k. oraz 

z art. 233 §1 k.k. W uzasadnieniu organ wskazał zaistnienie przesłanek do umorzenia z art. 17 §1 pkt 1 k.p.k. 

oraz art. 17 §1 pkt 2 k.p.k. 

Pan M.S. skorzystał z przysługującego mu prawa do wniesienia środka zaskarżenia. W dniu 20 i 23 lutego 

2012 r. wydane zostało zarządzenie o odmowie przyjęcia zażalenia M.S. oraz jego pełnomocników w części 

dotyczącej czynów z art. 299 §1 k.k. Na to zarządzenie pokrzywdzony złożył zażalenie. 

Postanowieniem z dnia 20 czerwca 2012 r. (sygn. akt II Kp 205/12) Sąd Okręgowy w Częstochowie 

utrzymał w mocy zarządzenie z dnia 20 lutego i 23 lutego 2012 r. o odmowie przyjęcia zażalenia pokrzyw-

dzonego na postanowienie z dnia 30 grudnia 2011 r. W odniesieniu do pozostałych czynów Sąd Rejonowy 

w Częstochowie XVI Wydział Karny postanowieniem z dnia 23 listopada 2012 r. utrzymał zaskarżone posta-

nowienie w mocy. 

Pan M.S. zawarł z M.Z. w dniu 26 listopada 2008 r. umowę pożyczki, która jednak nie została wykonana 

– suma pożyczki nigdy nie została przekazana na rzecz pożyczkobiorcy. Następnie, wykorzystując trudne 

położenie pana M.S. i, w jego ocenie, przy użyciu gróźb bezprawnych, M.Z. żądał zwrotu sumy pożyczki. 

W tej sprawie toczyło się również postępowanie cywilne, w którym sąd wydał nakaz zapłaty na rzecz M.Z. 

Następnie, na skutek wniesienia przez pana M.S. środka zaskarżenia, nakaz ten został uchylony. Sąd Okrę-

gowy w Częstochowie wyrokiem z dnia 27 listopada 2014 r. (sygn. akt I C 46/09), utrzymanym w mocy wy-

rokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 19 lutego 2016 r. (sygn. akt I ACa 816/15), uchylił nakaz 

zapłaty Sądu Okręgowego w Częstochowie z dnia 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt I Nc 2/09) i oddalił powódz-

two. 

Pomimo uzyskania w końcu korzystnego dla pana M.S. rozstrzygnięcia w toku długoletniego postępowa-

nia, było również prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne przez komornika sądowego przy Są-

dzie Rejonowym w Częstochowie (rewir II), panią A.P. (sygn. akt KM 433/10). Pan M.S. uważa, iż postępo-

wanie egzekucyjne i dokonywane w jego toku czynności były prowadzone w sposób sprzeciwiający się prze-

pisom prawa, dobrym obyczajom, a także zasadom etyki zawodowej komornika. Przede wszystkim egzeku-

cja prowadzona była na podstawie tytułu wykonawczego wynikającego z nieistniejącego zobowiązania. 

Pan M.S. uważa, że w sytuacji ujawnienia nowych, nieznanych organom ścigania w poprzednim postępo-

waniu okoliczności i faktów ustalonych w postępowaniu cywilnym zachodzą przesłanki do wznowienia po-

stępowania umorzonego postanowieniem prokuratora Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia 

30 grudnia 2011 r. (sygn. akt VI Ds.35/10). Sąd Okręgowy uznał bowiem, że zasadność roszczenia podsta-

wowego nie została wykazana, gdyż umowa pożyczki nie została wykonana, suma pożyczki nie została prze-

kazana pożyczkobiorcy. 

Ustalenia poczynione przez sąd I i II instancji w postępowaniu cywilnym dowodzą, iż zobowiązanie pod-

stawowe w postaci umowy pożyczki w kwocie 7559,027 zł nigdy nie istniało między M.Z. a panem M.S. 

W świetle tych okoliczności, zdaniem pana M.S., konieczne jest wznowienie postępowania umorzonego po-

stanowieniem Prokuratury Okręgowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2011 r. (sygn. akt VI Ds.35/10) celem 

rozważenia, czy zachowanie M.Z., polegające m.in. na zmuszaniu M.S. za pomocą bezprawnych gróźb do 

zwrotu wierzytelności nigdy nieistniejącej, na składaniu przed sądem fałszywych zeznań, na obrocie środka-

mi finansowymi pochodzącymi z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, nie wyczerpuje znamion prze-

stępstw, które zarzucono M.Z., w przedmiocie których prokuratura i sąd utrzymywały dotychczas, iż brakuje 

ustawowych znamion czynu zabronionego lub danych dostatecznie uzasadniających popełnienie przestęp-

stwa. 



Biorąc pod uwagę wskazane okoliczności, proszę Pana Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie 

zgodnych z prawem działań pozostających w kompetencji prokuratora generalnego. Przede wszystkim wno-

szę o rozpatrzenie możliwości wznowienia postępowania w sprawie prowadzonej dotychczas przez Prokura-

turę Okręgową w Katowicach (sygn. akt VI Ds.35/10), ewentualnie rozważenie również możliwości powie-

rzenia tej sprawy do prowadzenia Prokuraturze Krajowej. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej 

sprawy są w posiadaniu Prokuratury Okręgowej w Katowicach oraz Sądu Okręgowego w Częstochowie. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 
 


