
Oświadczenie złożone 

przez senatora Czesława Ryszkę 

na 85. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 października 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Zwracam się do Pana w imieniu M. G. (zam. …) z prośbą o interwencję i wznowienie postępowania w 

sprawie zakończonej postanowieniem Sądu Rejonowego w Tychach (Wydział II Karny) z dnia 8 lipca 2019 r. 

(sygn. akt II Kp 142/19). 

W dniu 2 października 2018 r. prezes Sądu Okręgowego w Katowicach przesłał Prokuraturze Rejonowej 

w Tychach pismo pana M. G., zawierające zarzuty dotyczące możliwości popełnienia przestępstwa przekro-

czenia uprawnień przez kuratorów zawodowych na szkodę interesu publicznego, poświadczenia nieprawdy 

co do okoliczności mającej znaczenie prawne oraz przyjmowania korzyści majątkowych przez osobę pełniącą 

funkcję publiczną. Pan M. G. we wskazanym piśmie powoływał się na okoliczności, których był świadkiem 

albo które dotyczyły go bezpośrednio podczas odbywania przez niego kary ograniczenia wolności na Targo-

wisku w Tychach. Pan M. G. wskazywał m.in. na fałszowanie list zawierających godziny pracy na jego nie-

korzyść, a także na to, że nie otrzymywał harmonogramów prac na czas albo nie otrzymywał ich w ogóle. 

Ponadto kuratorzy nie powiadomili go również o zaliczeniu kary aresztu na poczet kary ograniczenia wolno-

ści, przez co, gdyby sam nie zainteresował się sprawą, odbywałby karę jeszcze dłużej. 

Niestety Prokuratura Rejonowa w Tychach nie dopatrzyła się w okolicznościach opisanych przez pana M. 

G. znamion przestępstwa i postanowieniem z dnia 25 lutego 2019 r. odmówiła wszczęcia śledztwa (sygn. akt 

PR 3 Ds.519.2018). W związku z tym pan M. G. złożył zażalenie do Sądu Rejonowego w Tychach, jednakże 

również Sąd Rejonowy nie dopatrzył się znamion przestępstwa i postanowieniem z dnia 8 lipca 2019 r. 

utrzymał w mocy zaskarżone postanowienie prokuratora. 

Pan M. G. nie może zgodzić się z takim rozstrzygnięciem, bowiem w swojej ocenie został pokrzywdzony 

podczas odbywania kary ograniczenia wolności, a osoby, które miały nadzorować jego pracę, dopuściły się 

szeregu zaniedbań i oszustw. Pan M. G. przedstawił dowody na okoliczność fałszowania kart pracy, jednak 

pomimo iż prokuratura i sąd uznały, że fałszowanie przez kierownika kart odzwierciedlających wymiar i 

rodzaj pracy wykonywanej przez skazanych skutkowałoby poniesieniem odpowiedzialności karnej za prze-

stępstwo z art. 271 kodeksu karnego, same omyłki w obliczeniach długości trwania orzeczonej kary nie wy-

czerpują znamion przestępstwa. 

Mając to na uwadze, wobec niezrozumiałego zarówno pod względem faktycznym, jak i pod względem 

prawnym sposobu przeprowadzenia i zakończenia wskazanego postępowania, proszę Pana Ministra o zainte-

resowanie się sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań leżących w zakresie kompetencji Pana Ministra. 

Wszelkie dokumenty dotyczące przedmiotowej sprawy są w posiadaniu Prokuratury Rejonowej w Tychach 

oraz tamtejszego Sądu Rejonowego (Wydział II Karny). 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


