
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 w imieniu pani J. D. (…) o interwencję w jej sprawach, a w szczegól-

ności o rozważenie możliwości wniesienia skargi nadzwyczajnej. 

Pani J. D. złożyła zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa niedopełnienia obowiązków 

przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w T.. Prokurator Prokuratury Rejonowej (…) w K. posta-

nowieniem z dnia 30 października 2013 r. odmówił wszczęcia śledztwa w sprawie o sygn. akt 1 Ds. 290/13. 

Pani J. D. chciała wnieść zażalenie, jednak ustanowiony dla niej pełnomocnik z urzędu, H. T., zaniechał 

wniesienia tego środka odwoławczego. Następnie nowy pełnomocnik pani J. D. wniósł zażalenie wraz z 

wnioskiem o przywrócenie terminu. Sąd Rejonowy w T. Wydział II Karny odmówił jednak przywrócenia 

terminu do wniesienia zażalenia, jak również zasadności samego wniesienia zażalenia. Pani J. D. podaje, że 

w jej ocenie zarówno wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia, jak i samo zażalenie powinny 

zostać przez sąd uwzględnione. Prokurator odmówił wszczęcia śledztwa w zakresie niedopełnienia obowiąz-

ków przez funkcjonariuszy Policji w okresie od 31 października 2008 r. do listopada 2011 r. poprzez niepod-

jęcie stosownych działań w czasie interwencji wykonywanej w miejscu zamieszkania pani J. D. oraz przekro-

czenia uprawnień w dniu 4 czerwca 2008 r. w T. przez funkcjonariuszy Policji poprzez skierowanie wniosku 

o ukaranie pani J. D. za wykroczenie, stwierdzając, iż postępowania co do tych czynów tych samych osób 

zostały prawomocnie zakończone. Zgodnie jednak z poglądami doktryny i ugruntowanym orzecznictwem 

sądowym stan powagi rzeczy osądzonej, wynikający z art. 17 §1 pkt 7 k.p.k., można odnosić jedynie do po-

stępowania przygotowawczego w fazie ad personam, a nie w fazie postępowania ad rem. Z akt postępowania 

wynika, że osobom wskazanym przez panią J. D. jako sprawcy nigdy nie postawiono zarzutów. Dlatego też 

postępowanie to nie weszło w ogóle w fazę ad personam, zakończyło się umorzeniem w fazie ad rem, a tylko 

postępowanie prowadzone po postawieniu zarzutów wywołuje skutek w postaci res iudicata. 

W świetle powyższego zażalenie sporządzone przez pełnomocnika z urzędu, adwokata R. K., powołanego 

w miejsce dotychczasowego pełnomocnika, adwokata H. T., który pomimo istnienia obowiązku nie złożył 

zażalenia w ustawowym terminie, mogłoby odnieść skutek i doprowadzić do uchylenia bądź zmiany zaskar-

żonego nim postanowienia. W związku z tym pani J. D. uważa, iż zasadne jest również kwestionowanie dzia-

łań ustanowionego dla niej z urzędu adwokata, H. T.. I tu również wnoszę o dokonanie ponownej, szczegó-

łowej analizy, czy wskutek zaniechania złożenia zażalenia prawa pani J. D. zostały naruszone. Pani J. D. 

wniosła skargę na działanie adwokata H. T. do Okręgowej Rady Adwokackiej w K., jednak dostała jedynie 

informację, iż rzecznik dyscyplinarny nie dopatrzył się przewinienia dyscyplinarnego w działaniach adwoka-

ta H. T.. Pani J. D. wystąpiła o dostęp do akt postępowania oraz o kserokopię wyjaśnień wskazanego adwo-

kata, aby móc się do nich odnieść i wskazać ewentualne uchybienia i niezgodność z prawdą, ale do dziś nie 

uzyskała ani dostępu do akt, ani kserokopii wyjaśnień. Tymczasem z przepisów prawa jednoznacznie wynika, 

że w postępowaniu skargowym prowadzonym przez okręgową radę adwokacką, na podstawie art. 221 i nast. 

ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, osoba wnosząca skargę powin-

na mieć zapewniony dostęp do akt postępowania prowadzonego w wyniku wniesienia skargi na zasadzie 

odpowiedniego stosowania przepisów k.p.a. dotyczących dostępu do akt postępowania administracyjnego. I 

chociaż żaden z przepisów regulujących tryb skargowy nie formułuje wprost uprawnień wnoszących skargę 

czy też wnioski, to jednak z wykładni celowościowej i systemowej wyprowadzić należy możliwość zapozna-

nia się z aktami takiego postępowania i prawo do informacji w postaci kierowanych do nich zawiadomień o 

właściwości organu, o sposobie załatwienia sprawy, o prawie do wniesienia zażalenia do organu wyższego 

stopnia, jak również wniesienia kolejnej skargi (nie sposób sobie wyobrazić dokonania tych czynności, np. 

wniesienia zażalenia czy też kolejnej skargi, bez możliwości zapoznania się z aktami postępowania i dokona-

nia na ich podstawie ustaleń w zakresie wywiązywania się przez podmiot rozpatrujący skargę z nałożonych 

na niego obowiązków.) 



Mając na uwadze przedstawione fakty, wobec wielu zaniechań i niesprawiedliwego potraktowania pani J. 

D. zarówno przez prokuraturę i sąd, jak i przez pełnomocnika ustanowionego dla niej z urzędu, proszę o po-

nowne zainteresowanie się tymi sprawami i podjęcie zgodnych z prawem działań, które są konieczne w celu 

zapewnienia praworządności і sprawiedliwości społecznej. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możli-

wości wniesienia skargi nadzwyczajnej w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyż-

szym od prawomocnego orzeczenia Sądu Rejonowego w T.. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w T., Są-

du Rejonowego w T. oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w K.. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


