
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 61. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. 

Szanowny Panie Ministrze! 

W związku z wejściem w życie znowelizowanej ustawy o Sądzie Najwyższym i wprowadzeniem nadzwy-

czajnego środka zaskarżenia w postaci skargi nadzwyczajnej, w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 

2017 r. o Sądzie Najwyższym, proszę o ponowne przeanalizowanie spraw pani A. H. (…) i udzielenie jej 

pomocy, a w szczególności o rozważenie możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej w sprawie karnej za-

kończonej prawomocnymi wyrokami Sądu Rejonowego w T. z dnia 18 grudnia 2015 r., sygn. akt II K711/14, 

i Sądu Okręgowego w K. z dnia 1 kwietnia 2016 r., sygn. akt XXIII Ka 164/16, oraz w sprawie cywilnej za-

kończonej prawomocnym wyrokiem Sądu Rejonowego w T. z dnia 12 grudnia 2011 r., sygn. akt I C upr 

455/10, utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w K. wyrokiem z dnia 26 marca 2012 r., sygn. 

akt III Ca 789/11. 

W wyniku wydania wspomnianych orzeczeń pani A. H. została, w jej, a także w mojej ocenie, strasznie 

skrzywdzona i pozbawiona środków do życia. Pani A. H. uważa, iż zarówno postępowanie cywilne, jak i 

karne obarczone są rażącymi zaniedbaniami i w sposób oczywisty naruszają przepisy prawa oraz prawa i 

wolności obywatelskie. Pani A. H. w dalszym ciągu stanowczo podkreśla, że nie popełniła zarzuconego jej w 

postępowaniu karnym czynu. Podaje przy tym, iż zeznania świadka K. B. zostały przez sądy obu instancji w 

dużej mierze pominięte bądź przeinaczone. Sądy oparły się w całości na zeznaniach oskarżycielki posiłkowej 

A. G. oraz jej matki R. G.. K. B. jest osobą postronną, niezwiązaną z żadną ze stron i była bezpośrednim i 

naocznym świadkiem zdarzenia mającego miejsce w dniu 24 lipca 2014 r. Należałoby więc podczas ponow-

nego badania sprawy pod kątem wniesienia skargi nadzwyczajnej zwrócić szczególną uwagę na dokładną 

treść zeznań świadka K. B. oraz ponownie ocenić pod kątem wiarygodności zeznania A. G. oraz jej matki R. 

G. Pani A. H. zaznacza, że w dniu 24 lipca 2014 r. w T. jedynie upominała się o zwrot udzielonej wskazanym 

osobom pożyczki. 

Pani A. H., chcąc pomóc pani R. G., zaciągnęła w banku pożyczkę, którą pani R. miała spłacać. Zauważyć 

należy, iż już wcześniej, wielokrotnie w latach 2005–2010, pani A. H. pomagała w ten sposób pani R. G. 

Niestety, na skutek dowolnej oceny dowodów i nieuwzględnienia zeznań pani A. H. postępowanie cywilne o 

zwrot kwoty pożyczki zakończyło się dla pani A. H. niekorzystnie poprzez oddalenie powództwa. 

Przywołane orzeczenia sądowe są w ocenie pani A. H. niezwykle dla niej krzywdzące. Pani A. H. podaje, 

że na skutek tych rażąco niesprawiedliwych i niezgodnych z prawem wyroków została pozbawiona środków 

do życia, a obecnie pozostało jej jeszcze do uregulowania ogromne zadłużenie, którego na pewno nie spłaci 

za swojego życia, gdyż boryka się również z problemami zdrowotnymi. Zapadłe orzeczenia, zdaniem pani A. 

H., oparte zostały jedynie na cząstkowym materiale dowodowym, zgromadzonym w obu postępowaniach. 

Oskarżenia kierowane przez A. G. i jej matkę R. G. były i w dalszym ciągu są bezpodstawne i zmierzały je-

dynie do uniknięcia spłaty zaciągniętej pożyczki.  

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

praworządnym państwie mogą być wydawane takie wyroki. Żyła zawsze w zaufaniu do organów państwo-

wych i zasady sprawiedliwego państwa prawa, jednak sposób prowadzenia postępowania w jej sprawach 

zburzył ten obraz i teraz trudno jej uwierzyć, że ktoś naprawdę mógłby jej pomóc w walce z tak jawną nie-

sprawiedliwością. 

Panie Ministrze! Dokonanie ponownej, szczegółowej analizy wskazanych postępowań jest konieczne w 

celu zapewnienia praworządności i sprawiedliwości społecznej, a co najważniejsze może spowodować dia-

metralną zmianę w życiu pani A. H., zwłaszcza jeśli zasadne okaże się wniesienie skargi nadzwyczajnej w 

oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, zarówno w sprawie karnej, jak i w 

sprawie cywilnej. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 


