
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 81. posiedzeniu Senatu 

w dniu 26 czerwca 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosił się pełnomocnik pokrzywdzonej pani A. N. (adwokat I. R., Kance-

laria Adwokacka, ul. …w Ł.), prosząc w jej imieniu o pomoc i podjęcie interwencji prawnej. 

Podniesienia w pierwszej kolejności wymaga fakt, że p. A. N. oraz jej małoletnie dzieci posiadają status 

pokrzywdzonych w szeregu spraw prowadzonych przez Prokuraturę Rejonową w P. (m.in. w sprawie o sygn. 

akt PR 2 Ds. 567.2018, choć są też inne zawiadomienia pokrzywdzonej) oraz Sąd Rejonowy w P. 

(II K 1025/16 oraz II K 86/18) w zakresie przestępstw – przede wszystkim niealimentacji, ale również prze-

stępstwa zmuszania do określonego zachowania – popełnionych na ich szkodę przez męża pokrzywdzonej, 

podejrzanego T. N. 

Należy podnieść, że T. N. jest ojcem małoletnich dzieci p. A. N. – W., P. i K. N. oraz pełnoletniego M. N. 

Na mocy postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie VI Wydział Cywilny Rodzinny Odwoławczy z dnia 

19 marca 2015 r., wydanego w prowadzonej sprawie o rozwód (sygn. akt VI C 43/15), T. N. zobowiązany 

jest do zapłaty świadczenia alimentacyjnego w kwocie po 800 zł na każde z dzieci. Od dnia wydania posta-

nowienia pan T. N. w ogóle nie respektuje wynikających z niego obowiązków, nie dokonał nigdy dobrowol-

nej zapłaty alimentów, zaś egzekucja (sygn. akt TG Kmp 42/15) prowadzona przez komornika sądowego 

przy Sądzie Rejonowym w P., pana T. G. jest nieskuteczna. 

Wskazać należy, że mąż pokrzywdzonej (sprawa rozwodowa jest w trakcie) zupełnie nie poczuwa się do 

partycypowania w kosztach utrzymania dzieci. Wskutek jego bezprawnych działań podejmowanych na szko-

dę A. N. i dzieci pokrzywdzona zmuszona była wyprowadzić się domu przy ul. … w P. W chwili obecnej 

wynajmuje mieszkanie i jej sytuacja majątkowa jest bardzo ciężka. Pracuje zarobkowo, otrzymuje świadcze-

nie 500+ oraz alimenty wypłacane przez Fundusz Alimentacyjny, ale z uwagi na koszty życia w aglomeracji 

warszawskiej oraz liczbę osób będących na jej utrzymaniu jest jej naprawdę bardzo ciężko. Rodzina żyje 

bardzo skromnie, tak, aby przeżyć z miesiąca na miesiąc. Pokrzywdzonej nie stać na żadne zajęcia dodatko-

we dla dzieci, rozrywki, ledwo udaje się jej dopiąć budżet na podstawowe potrzeby. 

T. N. zupełnie lekceważy sobie obowiązek alimentacyjny, jest osobą zdrową, mająca doświadczenie i wy-

kształcenie zawodowe, powiązany jest z wieloma podmiotami gospodarczymi, jednak w sposób instrumen-

talny ukrywa swoje dochody, które pozwalają mu na wystawne życie z jego nową życiową partnerką (jak 

wynika z relacji pokrzywdzonej). 

Bulwersujący w tej sprawie jest fakt, że podejrzany T. N. skutecznie uchyla się od odpowiedzialności kar-

nej, zaś prowadzące przeciwko niemu postepowania organy ścigania w sposób bierny akceptują jego lekce-

ważący stosunek. Z uwagi na rzekome ukrywanie się podejrzanego postepowania przygotowawcze prowa-

dzone przez Prokuraturę Rejonową w P. zostały zawieszone, mimo że T. N. jest widywany przez pokrzyw-

dzoną i mieszka pod stałym adresem przy ul. … w P. 

Pełnomocnik pokrzywdzonej zwracał się bezpośrednio do prowadzącej postepowanie Prokuratury Rejo-

nowej w P. w piśmie z dnia 16 października 2018 r. w przedmiocie rozważenia złożenia stosownego wniosku 

do właściwego sądu o zastosowanie wobec podejrzanego tymczasowego aresztowania. W odpowiedzi otrzy-

mał informację w piśmie z dnia 25 października 2018 r., że „obecnie trwają poszukiwania lokalne podejrza-

nego T. N. i w zależności od ich wyników zostanie podjęta dalsza decyzja co do zastosowania środka zapo-

biegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na okres 14 dni”. Niestety pomimo upływu już prawie 

6 miesięcy nie nastąpił żaden postęp w sprawie, która nadal jest zawieszona. 

W związku z impasem w sprawie pełnomocnik zwrócił się w piśmie z dnia 5 lutego 2019 r. do wyższej 

hierarchicznie jednostki, Prokuratury Okręgowej w Warszawie o przeprowadzenie kontroli postepowań Pro-

kuratury Rejonowej w P. pod kątem ich prawidłowości w zakresie czynności mających na celu ujęcie podej-

rzanego. Niestety pismo do dnia dzisiejszego pozostało bez odpowiedzi. Brak jest również jakichkolwiek 

informacji o postępach w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w P. 

W związku z powyższymi okolicznościami nie bardzo rozumiem, dlaczego osoba, która ma zarzuty po-

pełnienia przestępstw na szkodę najbliższej rodziny, nie może zostać w sposób skuteczny pociągnięta do 



odpowiedzialności, dlaczego lekceważący stosunek podejrzanego do organów ścigania nie spotyka się ze 

stosowną reakcją, mogącą pomóc w dochodzeniu sprawiedliwości p. N., przeprowadzeniu sprawnego postę-

powania i zakończeniu krzywdzenia małoletnich dzieci. 

Z poważaniem 

Czesław Ryszka 
 


