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Oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Adama Bodnara 

Szanowny Panie Rzeczniku! 

Zwracam się do Pana w imieniu pana A. W. (zam.…), pana W. W. (zam. …) oraz pani F. L. (zam. …) z 

prośbą o interwencję i wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania prowadzonego w pierwszej 

instancji przed Sądem Okręgowym w Katowicach (sygn. akt II C 671/13), w drugiej instancji przed Sądem 

Apelacyjnym w Katowicach (sygn. akt I ACa 760/14), a następnie zaskarżonego w drodze skargi kasacyjnej 

do Sądu Najwyższego (sygn. akt V CSK 362/15), której ten odmówił przyjęcia do rozpoznania z uwagi na 

brak problemu o charakterze abstrakcyjnym. 

Moim zdaniem pani W. W., matka A. W., W. W. oraz F. L., została pokrzywdzona poprzez nieuwzględ-

nienie jej roszczeń przez sądy oraz popełnione w toku postępowania błędy faktyczne, biorąc w szczególności 

pod uwagę okoliczności, w jakich doszło do bezprawnego pozbawienia jej i jej rodziny majątku wielkiej war-

tości, a jej spadkobiercy mają uzasadnione prawo żądania ponownego rozpatrzenia wskazanej sprawy. 

Rodzina W. wbrew ustaleniom poczynionym przez sądy w niniejszej sprawie od kilku dekad stara się od-

zyskać mienie zagarnięte niezgodnie z prawem w latach 1977/1978 przez ówczesny Wydział Finansowy w C. 

w toku postępowania dotyczącego regulowania zbyt niskich kwot z tytułu należnych podatków. Jednak z 

ustaleń tego postępowania jednoznacznie wyniknęło, iż dokonane przez A.W. przedpłaty na podatki i potrą-

cone przez terenowe zakłady usługowe odprowadzone do miejscowych organów finansowych nie tylko w 

całości zaspokajały wszelkie możliwe roszczenia finansowe władz skarbowych w C., ale nawet w ocenie 

biegłego sadowego występowały istotne nadpłaty. Zauważyć należy, że wówczas Wydział Finansowy działał 

wbrew zaleceniom ówczesnego ministra finansów, zgodnie z którymi urzędy finansowe zobowiązane były do 

uwzględniania potrąconych podatków przez terenowe zakłady usługowe i zarachowania ich na rzecz osób 

wykonujących prace. Tymczasem władze skarbowe wobec A. W. nie zarachowały tych potrąceń. 

Sama ingerencja władzy publicznej w sferę życia obywatela i jego sytuację finansową winna być doko-

nywana zgodnie z przepisami, być uzasadniona i nie wykraczać poza niezbędne minimum. Jednakże działa-

nia organów ścigania, które przed wyjaśnieniem sprawy zajęły praktycznie cały majątek rodziny W. przed 

prawomocnym zakończeniem postępowania karnego, noszą znamiona rażącego naruszenia podstawowych 

praw i wolności wynikających z Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz nadużycia działania władzy pu-

blicznej w sferze imperium. Dopiero po oczyszczeniu z wszystkich zarzutów i prawomocnym uniewinnieniu 

A. W. rodzina rozpoczęła trwającą już ponad 40 lat walkę o odzyskanie majątku. Walka ta została udokumen-

towana nie tylko w aktach postępowań administracyjnych i sądowych, ale także szeregiem pism kierowanych 

do różnych instytucji i organów państwowych oraz w artykułach prasowych. Dlatego też sądy obu instancji 

dokonały błędnych ustaleń, przyjmując, iż rodzina W. nie zrobiła nic przez kilkadziesiąt lat, a dopiero w 

2014 r. rozpoczęła walkę o zwrot zagrabionego mienia. 

Podkreślenia wymaga fakt, iż organy skarbowe nie oddały bezprawnie zabranego majątku dobrowolnie, a 

rodzina W. musiała wszystkiego dochodzić w długoletnich procesach sądowych, gdzie napotykała co krok na 

liczne utrudnienia. Pomimo doznania wielkiej szkody na skutek działań władzy publicznej do dnia dzisiej-

szego nie udało im się doświadczyć sprawiedliwości i odzyskać zaufania do organów państwa polskiego. 

Samo uwzględnienie przez sądy zarzutu przedawnienia i całkowite pominięcie przy orzekaniu przesłanek 

wynikających z zasad współżycia społecznego i art. 5 kodeksu cywilnego stanowi rażące naruszenie prawa i 

norm społecznych. W postępowaniu sądowym, w którym już na początkowym etapie istnieje tak zasadnicza 

nierówność stron procesowych, gdzie jako przeciwnik występuje Skarb Państwa, sądy powinny w szczególny 

sposób podchodzić do zarzutu przedawnienia i zasad współżycia społecznego. Jednak sądy zarzucały pani 

W., iż wiedziała o wpłacie pieniędzy w kwocie 409 tysięcy 239 zł przez jej męża J. W. i przez 40 lat zwlekała 

z wniesieniem powództwa, wobec czego zarzut przedawnienia należy uznać za zasadny. Ponadto zdaniem 

sądów również sam J. W. mógł dochodzić zwrotu wskazanej kwoty, jednakże sądy zapominały, iż suma ta 

nie pochodziła z majątku J. W. i nie jego dane znajdują się na potwierdzeniu dokonania wpłaty. Niestety 

znów sądy dokonały zbyt daleko idącej swobodnej oceny dowodów i dokonały ustaleń niezgodnych z obo-

wiązującym stanem prawnym i faktycznym, który powinien być im znany. 



W wyniku tej rażącej niesprawiedliwości rodzina W. nie tylko straciła praktycznie cały dorobek życiowy, 

ale także przeszła trudną drogę, próbując go odzyskać. I chociaż utrata majątku spowodowana była bezpo-

średnio działaniami władzy publicznej, to przy odzyskiwaniu go rodzina W. nie uzyskała od niej żadnej po-

mocy, a wręcz przeciwnie, co rusz napotykała na kolejne przeszkody i utrudnienia. 

Panie Rzeczniku, takie niesprawiedliwe działania władzy państwowej oraz orzeczenia sądów bezpośred-

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

rze sądownictwa. Rodzina W. straciła praktycznie cały swój majątek i starała się go odzyskać w sposób 

zgodny z prawem i uczciwy. Niestety, naprzeciwko siebie miała najtrudniejszego przeciwnika, jakiego może 

mieć obywatel, organy państwowe i Skarb Państwa. 

Mając to na uwadze, wobec okoliczności, w jakich doszło do odebrania rodzinie W. majątku, oraz sposo-

bu przeprowadzenia i zakończenia wskazanych postępowań, proszę Pana Rzecznika o zainteresowanie się 

niniejszą sprawą i podjęcie zgodnych z prawem działań. Przede wszystkim wnoszę o rozpatrzenie możliwości 

wniesienia przez Pana Rzecznika skargi kasacyjnej na podstawie art. 398
1
 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. 

– Kodeks postępowania cywilnego bądź 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 

Okręgowego w Katowicach, Sądu Apelacyjnego w Katowicach oraz Krajowej Administracji Skarbowej w 

Katowicach. 

Z wyrazami szacunku 

Czesław Ryszka 
 


