
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 74. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 lutego 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Proszę o udzielenie pomocy panu B.B., zam. (…), to jest o wzruszenie prawomocnie zakończonego po-

stępowania prowadzonego w I instancji przed Sądem Rejonowym w Tychach Wydział II Karny (sygn. akt II 

K 383/16), a w II instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach Wydział XXIII Karny Odwoławczy 

(sygn. akt XXIII Ka 574/18). 

Moim zdaniem pan B.B. został wydanymi orzeczeniami bardzo skrzywdzony, gdyż nie popełnił zarzuca-

nych mu czynów. 

Podstawę wzruszenia przedmiotowego postępowania mogą stanowić, zdaniem pana B.B., niezgodne 

z prawdą i wykluczające się zeznania świadka S.H. oraz samego rzekomego pokrzywdzonego K.H., a także 

błędy w ustaleniu stanu faktycznego i nieprzesłuchanie innych osób mających wiedzę o przedmiotowym zaj-

ściu. 

Z informacji przekazanych przez pana B.B. wynika, iż nie dopuścił się popełnienia zarzucanych mu czy-

nów. K.H. wraz z żoną w dniu zdarzenia przebywali na ognisku u znajomych, jednak organ prowadzący po-

stępowanie przygotowawcze nie przesłuchał owych znajomych. Ponadto zeznania S.H. stoją w sprzeczności z 

wersją prezentowaną przez K.H. co do istotnych okoliczności zdarzenia. Zdaniem pana B.B. nie mógł on 

jednocześnie wyszarpywać K.H. z samochodu, bić go i podpalać zapalniczką. 

Nie bez znaczenia jest również okoliczność, że K.H. dopiero na drugi dzień udał się na przeprowadzenie 

obdukcji obrażeń. Jak twierdzi pan B.B., nie był on ich sprawcą. Upływ czasu powinien zostać rozważony 

przez sądy na korzyść pana B.B., bowiem w takiej sytuacji nie można jednoznacznie stwierdzić, że K.H. nie 

odniósł tych obrażeń na ognisku u znajomych bądź później, po udaniu się do domu. 

Sądy nie oceniły wiarygodności zeznań S.H. pod kątem bliskich, rodzinnych relacji łączących ją z K.H., 

zaś wnioski dowodowe obrońcy oskarżonego zostały oddalone, w tym wniosek o przeprowadzenie ekspery-

mentu procesowego na miejscu zdarzenia, który jednoznacznie wykazałby, iż pan B.B. nie mógł jednocześnie 

wykonywać wszystkich zarzucanych mu czynności. 

Sądy całkowicie pominęły okoliczność złożenia w dniu zdarzenia przez pana B.B. zawiadomienia o po-

dejrzeniu prowadzenia samochodu pod wpływem alkoholu przez K.H., a okoliczność ta jest nader istotna 

z uwagi na motyw K.H. oskarżającego pana B.B. o pobicie i jednocześnie umniejszająca w ten sposób jego 

wiarygodność. 

W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości pan B.B. został niesłusznie skazany. Mając to na uwadze, wobec 

niezrozumiałego tak pod względem faktycznym, jak i prawnym orzeczenia Sądu Rejonowego w Tychach 

Wydział II Karny oraz Sądu Okręgowego w Katowicach Wydział XXIII Karny Odwoławczy, proszę Pana 

Ministra o zainteresowanie się tą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań, gdyż takie wyroki nie po-

zwalają ludziom dobrze myśleć o państwie. 

Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości wniesienia przez Pana Ministra kasacji nadzwyczaj-

nej na podstawie art. 521 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. Wszelkie doku-

menty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Sądu Rejonowego w Tychach oraz Sądu Okręgo-

wego w Katowicach. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 

 

 
 


