
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 63. posiedzeniu Senatu 

w dniu 13 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

W oświadczeniu z dnia 8 marca 2018 r. złożonym na 57. posiedzeniu Senatu zwróciłem się do Pana Mini-

stra z prośbą o interwencję w sprawie pana M. J. (zam. …) i o wznowienie postępowania o stwierdzenie na-

bycia spadku po W. J., Z. J. i E. J., zakończonej w I instancji postanowieniem Sądu Rejonowego w M. z dnia 

23 kwietnia 2009 r., sygn. akt 1 Ns 472/08, a następnie zaskarżonego w drodze apelacji rozpoznanej przez 

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 19 marca 2010 r., sygn. 

akt II Ca 2070/09, oraz postępowania o dział spadku zakończonego w I instancji postanowieniem Sądu Rejo-

nowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XV Zamiejscowy Wydział Cywilny z siedzibą w M. z dnia 

21 stycznia 2014 r., sygn. akt XV Ns 102/13/S, a następnie zaskarżonego w drodze apelacji rozpoznanej 

przez Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy postanowieniem z dnia 17 listopada 

2014 r., sygn. akt II Ca 1203/14. 

Do dnia dzisiejszego – poza pismem z dnia 5 kwietnia 2018 r., informującym, że w celu ustalenia istnienia 

podstaw do przedsięwzięcia przez prokuratora generalnego czynności procesowych w ramach uprawnień 

ustawowych zwrócono się o przesłanie akt wskazanych powyżej postępowań – nie otrzymałem odpowiedzi 

na wskazane oświadczenie. Zwracam się więc ponownie z prośbą o zainteresowanie i dokładne przeanalizo-

wanie przebiegu przywołanych postępowań sądowych oraz postępowania egzekucyjnego i podjęcie zgodnych 

z prawem działań w niniejszej sprawie. 

Poniżej przedstawiam jeszcze raz szczegółowe informacje uzyskane od pana M. J. 

Postanowieniem z dnia 23 kwietnia 2009 r. Sąd Rejonowy w M. stwierdził nabycie spadku po W. J. na 

rzecz żony Z. J. oraz synów J. J., E. J. oraz M. J., z tym że wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne 

nabyli żona oraz synowie J. J. i E. J. po 1/3 części. Sąd ustalił, że pan M. J. nie pracował na gospodarstwie 

rolnym i dlatego na podstawie przepisów obowiązujących w dacie otwarcia spadku nie był umocowany do 

jego nabycia. Przede wszystkim pan M. J. twierdzi, iż p. J. J. niesłusznie nabył gospodarstwo rolne wchodzą-

ce w skład spadku, gdyż na nim nie pracował, bowiem w wieku osiemnastu lat wyprowadził się z domu ro-

dzinnego i nigdy do niego nie powrócił. Pan M. J. oświadczył, że nie tylko pracował na gospodarce, ale też 

spłacił całe zadłużenie, które obciążało przedmiotową nieruchomość, na co przedstawił dowody w postępo-

waniach sądowych. Pan M. J. ukończył również specjalny 3-letni kurs rolniczy dający zawodowe przygoto-

wanie do prowadzenia produkcji rolnej, jednak mimo to sąd uznał, iż nie dziedziczy gospodarstwa rolnego po 

swoim ojcu. Zarówno sąd I instancji, jak i sąd odwoławczy nie dały jednak wiary jego zeznaniom i dokumen-

tom przez niego przedstawionym. 

Następnie odbyło się postępowanie o dział spadku, w toku którego podzielono działkę o nr (…) położoną 

w Ł., gmina K, o powierzchni 3.6210 ha, na dwie działki nr (…) o powierzchni 2.1189 ha i (…) o powierzch-

ni 1.5135 ha. Sąd przyznał panu M. J. na wyłączną własność działkę nr (…), zaś A. J. – działkę o nr (…), a 

kosztami postępowania obciążył pana M. J. Postanowienie to utrzymał w mocy sąd odwoławczy, oddalając 

apelację złożoną przez pana M. J., w której żądał on zmiany orzeczenia i uznania, że również on dziedziczy 

gospodarstwo rolne. Sąd odwoławczy obciążył kosztami postępowania apelacyjnego pana M J. Sądy ponow-

nie nie wzięły pod uwagę zarzutów powoływanych przez pana M. J. dotyczących prawidłowości nabycia 

samego spadku, okoliczności dotyczących pracy na gospodarstwie, tego, kto uiszczał podatek rolny, czynił 

nakłady na nieruchomości oraz spłacał długi. Sąd nie uwzględnił również wniosku pana M. J. o rozliczenie 

wskazanych nakładów oraz zadłużenia. 

Dodatkowo pan M. J. musiał ponieść koszty postępowań, w których zostały wydane wadliwe i niespra-

wiedliwe orzeczenia. Podaje, że koszty te zapłacił podwójnie – raz w toku postępowania egzekucyjnego pro-

wadzonego przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w M., a drugi raz w toku egzekucji prowa-

dzonej przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym w Ż. Ł. L. W wyniku tej rażącej niesprawiedli-

wości pan M. J. został pozbawiony przysługującego mu zgodnie z przepisami prawa do spadku po zmarłych 

rodzicach, a w konsekwencji nastąpił niezgodny z prawem dział spadku, którego kosztami niesłusznie został 

obciążony. 

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe orzeczenia sądów nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o pań-



stwie i wymiarze sądownictwa. Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, 

jak i prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań, proszę Pana Ministra o 

rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra skargi kasacyjnej na podstawie art. 398
1
 ustawy z 

dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej 

sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w M._, Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie 

oraz Sądu Okręgowego w Krakowie. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 

 
 


