
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 64. posiedzeniu Senatu 

w dniu 27 lipca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana powtórnie w imieniu pana J.G., zamieszkałego (…) z prośbą o interwencję i wzno-

wienie postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt 

V Ko 23/14 i prawomocnie zakończonego wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 

2015 r., sygn. akt AKa 520/14, bądź wniesienie skargi nadzwyczajnej zgodnie z przepisami ustawy o Sądzie 

Najwyższym. Wnoszę również o skorzystanie z uprawnień nadzorczych i przeanalizowanie, czy postępowa-

nie o ukaranie W.G. jest prowadzone prawidłowo. 

Aktem oskarżenia wniesionym w dniu 30 czerwca 2005 r. przez Prokuraturę Rejonową w Środzie Wiel-

kopolskiej pan J.G. został oskarżony o przestępstwo z art. 18 §2 kk w zw. z art. 271 kk i art. 286 §1 kk w zw. 

z art. 11 §2 kk. Prokurator wniósł również o zastosowanie tymczasowego aresztowania i w dniu 18 maja 

2006 r. (sygn. akt II K 85/05) Sąd Rejonowy w Gostyniu wydał postanowienie o zastosowaniu tego środka 

zapobiegawczego na okres 3 miesięcy. Sąd Okręgowy w Poznaniu w dniu 5 lipca 2006 r. (sygn. akt IV Kz 

700/06) utrzymał zaskarżone postanowienie w mocy. W dniu 17 lutego 2010 r. pan J.G. został zatrzymany 

i tymczasowo aresztowany. Podczas zatrzymywania w ocenie pana J.G. w wyniku brutalnych działań policji 

doznał on poważnych obrażeń, stwierdzono u niego cechy zawału mięśnia sercowego i został przewieziony 

do szpitala wojewódzkiego w Bielsku-Białej. 

Pan J.G. złożył zażalenie na zatrzymanie, które jednak Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział II Karny po-

zostawił bez rozpoznania (sygn. akt II Kp 187/10). Następnie dokonał także zawiadomienia o podejrzeniu 

popełnienia przestępstwa nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w B. pod-

czas zatrzymania. Prokurator Prokuratury Rejonowej w Tychach postanowieniem z dnia 21 czerwca 2010 r. 

(3 Ds. 228/10) odmówił wszczęcia śledztwa we wskazanym zakresie wobec stwierdzenia, iż czynu nie popeł-

niono. Natomiast śledztwo w sprawie nadużycia uprawnień przez funkcjonariuszy podczas badań lekarskich 

w szpitalu wojewódzkim w Bielsku-Białej zostało umorzone (sygn. akt Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej 

IX Kp 520/11). 

Okoliczność nieuzasadnionego zatrzymania i tymczasowego aresztowania została zdaniem pana J.G. po-

twierdzona w toku postępowania karnego. Wyrokiem Sądu Rejonowego w Gostyniu z dnia 30 czerwca 

2010 r., sygn. akt II K 85/05 pan J.G. został uniewinniony od zarzucanych mu czynów. Sąd I instancji w uza-

sadnieniu opisał wiele poważnych błędów poczynionych przez prokuraturę na etapie postępowania przygo-

towawczego i uznał, iż akt oskarżenia nie spełniał ani wymogów merytorycznych, ani formalnych. Następnie 

Sąd Okręgowy w Poznaniu wyrokiem z dnia 16 listopada 2010 r., sygn. akt IV Ka 1736/10 uznał apelację 

prokuratury od wyroku Sądu Rejonowego za oczywiście bezzasadną i utrzymał w mocy wydany przez sąd I 

instancji wyrok. 

W świetle powyższego stanu faktycznego pan J.G. w dniu 15 listopada 2011 r. wystąpił o odszkodowanie 

i zadośćuczynienie za niesłuszne tymczasowe aresztowanie i odniesione obrażenia. Pierwszy wyrok w tej 

sprawie zapadł przed Sądem Okręgowym w Katowicach w dniu 30 listopada 2012 r., sygn. akt V Ko 20/12, 

następnie wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 26 kwietnia 2013 r., sygn. akt II AKa 95/13 

został uchylony i przekazany do ponownego rozpoznania sądowi I instancji. Ponowne rozpoznanie sprawy 

zakończyło się wyrokiem Sądu Okręgowego w Katowicach z dnia 14 stycznia 2014 r. sygn. akt V Ko 19/13, 

który również został uchylony wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 maja 2014 r., sygn. akt 

II AKa 119/14 i sprawa znów trafiła do ponownego rozpoznania. Ostatecznie Sąd Okręgowy w Katowicach 

wydał wyrok w dniu 16 października 2014 r., sygn. akt V Ko 23/14, a następnie w dniu 27 lutego 2015 r. 

zapadł przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach rażąco niesprawiedliwy i stronniczy wyrok (sygn. akt II 

AKa 520/14), odmawiający panu J.G. żądanego zadośćuczynienia i odszkodowania. 

Stan zdrowia pana J.G., a w szczególności stan nogi zmasakrowanej przez policję w dniu 17 lutego 

2010 r. stale się pogarsza. Dodatkowo pan J.G. jest pozbawiony gwarantowanego konstytucyjnie prawa do 

opieki medycznej z powodu braku ubezpieczenia zdrowotnego i bezdomności. Żona pana J.G., W.G., od 

wielu lat odmawia wpuszczenia go do domu. Pomimo istnienia prawnego obowiązku zgłoszenia go do ubez-



pieczenia społecznego, nie uczyniła tego nawet w sytuacji istnienia bezpośredniego zagrożenia dla jego życia 

i zdrowia. Wskutek tego Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Inspektorat w Środzie 

Wielkopolskiej w dniu 11 kwietnia 2016 r. złożył do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej (sygn. akt 

II w 223/16) wniosek o ukaranie żony pana J.G. W dniu 12 kwietnia 2016 r. zapadł wyrok nakazowy, od 

którego obwiniona złożyła sprzeciw. Od tego czasu aż do dnia 25 października 2017 r. w powyższej sprawie 

nic się nie działo. Pan J.G. podejrzewa, iż bezczynność sądu w tej sprawie wiązała się z oczekiwaniem na 

termin rozprawy apelacyjnej w sprawie o rozwód i jej rozstrzygnięciem, aby nie było konieczności rozstrzy-

gnięcia sprawy z wniosku ZUS. W dniu 25 października 2017 r. zapadł wyrok uniewinniający żonę pana 

J.G., jednak motywy tego rozstrzygnięcia nie są znane. Pan J.G. wnosił do prezesa Sądu Rejonowego w Śro-

dzie Wielkopolskiej o udostępnienie informacji publicznej związanej z powyższą sprawą, jednak uzyskał 

decyzję odmowną. Złożył również wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku w sprawie II W 223/16, 

jednak sąd odmówił przyjęcia wniosku, na co pan J.G. złożył zażalenie. Do tej pory wskazane zażalenie nie 

zostało rozpoznane ani nie zostało sporządzone uzasadnienie wyroku. 

W dniu 21 listopada 2017 r. w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zapadł wyrok rozwodowy oczywiście 

sprzeczny z zasadami współżycia społecznego, bowiem wydanie wyroku rozwodowego jest niedopuszczalne, 

jeśli w wyniku jego wydania jedno z małżonków poniesie rażącą krzywdę z uwagi na chorobę i wymaga po-

mocy. Pan J.G. wniósł o wznowienie tego postępowania i obecnie oczekuje na termin. 

W świetle tych okoliczności zdaniem pana J.G., konieczne jest wznowienie postępowania sądowego 

o przyznanie mu zadośćuczynienia i odszkodowania za niesłuszne tymczasowe aresztowanie. 

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

i podjęcie zgodnych z prawem działań pozostających w kompetencji Prokuratora Generalnego. Przede 

wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wznowienia postępowania prowadzonego w I instancji przed 

Sądem Okręgowym w Katowicach, sygn. akt V Ko 23/14 i prawomocnie zakończonego wyrokiem Sądu Ape-

lacyjnego w Katowicach z dnia 27 lutego 2015 r., sygn. akt AKa 520/14, bądź wniesienie skargi nadzwyczaj-

nej zgodnie z przepisami ustawy o Sądzie Najwyższym. Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej 

sprawy są w posiadaniu Aresztu Śledczego w Bytomiu, organów prowadzących postępowanie przygotowaw-

cze oraz wskazanych sądów. 

Informuję również, iż w dniu 15 lipca 2018 r. pan J.G. przeszedł zawał mięśnia sercowego. Według relacji 

jego najbliższej rodziny jego stan jest krytyczny, dlatego też proszę o niezwłoczne zainteresowanie się jego 

sprawą. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 

 


