
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 68. posiedzeniu Senatu 

w dniu 14 grudnia 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu pana R.K., zamieszkałego (…) z prośbą o interwencję i wznowienie pra-

womocnie zakończonego postępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Rejonowym w Tychach 

(sygn. akt IV P 470/15), a w II instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt IX Pa 194/16). 

Moim zdaniem pan R.K. został pokrzywdzony zapadłymi orzeczeniami, a zwłaszcza wyrokiem Sądu 

Okręgowego w Katowicach kończącym prawomocnie postępowanie, poprzez nieuwzględnienie jego sytuacji 

i uzasadnionej odmowy wykonania polecenia służbowego z uwagi na stan jego zdrowia i brak odpowiednich 

kwalifikacji. Poza tym popełniono w toku postępowania błędy faktyczne. Chodzi w szczególności o okolicz-

ności, w jakich doszło do awarii, oraz ustalenie, czy powód uzyskał za odzyskany olej wynagrodzenie po 

oddaniu go do utylizacji. 

W dniu 20 lipca 2014 r. w myjni, w której pracował pan R.K., doszło do awarii. Zdaniem B.P., pracodaw-

cy, zdarzyło się to z winy pana K. Awaria nastąpiła na skutek nagromadzenia się zanieczyszczeń w odstojni-

kach osadowych i przedostania się ich do układu kanalizacyjnego, co doprowadziło do zalania piwnicy i do 

przewrócenia pod naporem wody zbiornika z olejem opałowym. Pracodawca obliczył, że wskutek tejże awa-

rii poniósł szkodę w postaci straty 800 l oleju napędowego o wartości 2 843 zł 76 gr. W związku z tym wyto-

czył przeciwko panu R.K. pozew o odszkodowanie. 

Pan K. zaprzeczył wszystkim zarzutom podnoszonym przez pana P., powołując się na okoliczność, iż do 

jego obowiązków nie należało czyszczenie odstojników osadowych na stanowiskach myjni, gdyż nie wynika-

ło to z przedłożonego przez pana P. zakresu obowiązków, a ich czyszczeniem miały się zajmować tylko wy-

specjalizowane firmy zajmujące się unieszkodliwianiem zanieczyszczeń ropopochodnych i zawierających 

agresywną chemię. Ponadto pan P. nie przedłożył dokumentu poświadczającego utylizację oleju napędowe-

go, który wylał się ze zbiornika w dniu 20 lipca 2014 r., przez uprawnioną do tego firmę. 

Sąd Rejonowy w Tychach wyrokiem z dnia 18 lutego 2016 r. słusznie uznał, iż powód, pan P., nie udo-

wodnił wysokości szkody związanej z wylaniem oleju, jednakże błędnie przyjął, że awaria nastąpiła z winy 

pana R.K., i w związku z tym zasądził na rzecz pana P. zwrot kosztu czyszczenia kanalizacji oraz kosztu 

zastępstwa procesowego w zakresie, w jakim pan K. przegrał. 

Niestety Sąd Okręgowy w Katowicach wyrokiem z dnia 15 listopada 2016 r., nie podzielając ustaleń sądu 

I instancji w zakresie szkody związanej z wylaniem oleju napędowego, zmienił orzeczenie i zasądził od pana 

R.K. na rzecz pana B.P. kwotę 2 843 zł oraz zwrot wyższych kosztów zastępstwa procesowego. Zauważyć 

przy tym należy, iż sąd II instancji, kierując zapytanie do pana J.Ł. prowadzącego działalność gospodarczą 

pod nazwą PTHU (…), znacznie wykroczył poza swoje uprawnienia w zakresie poszukiwania dowodów 

związanych z żądaniem odszkodowania za olej. 

Nie ulega wątpliwości, że jedna z głównych zasad cywilnego procesu kontradyktoryjnego jest wyrażona 

w art. 6 kodeksu cywilnego: „Ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi 

skutki prawne”. W tym postępowaniu sąd dopuścił się rażącego naruszenia tej zasady. W wyniku tej rażącej 

niesprawiedliwości pan R.K. utracił możliwość sprawiedliwego rozstrzygnięcia i został zmuszony do nie-

słusznego naprawienia szkody, która powstała nie z jego winy. 

Panie Ministrze, takie niesprawiedliwe działania władzy państwowej oraz orzeczenia sądów bezpośrednio 

naruszające prawa obywateli nie pozwalają ludziom dobrze myśleć o demokratycznym państwie i o wymia-

rze sądownictwa. Mając to na uwadze – wobec okoliczności, w jakich doszło do wydania orzeczenia przez 

Sąd Okręgowy w Katowicach oraz sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań – proszę 

o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań.  

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wznowienia postępowania na podstawie art. 399 

ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego bądź wniesienia skargi nadzwyczajnej 

w oparciu o art. 89 ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym.  

 

 



Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach 

oraz Sądu Okręgowego w Katowicach. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 


