
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 48. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 lutego 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Uprzejmie proszê Pana Ministra o ponowne zajêcie siê spraw¹ Henryka M. i wszczêcie prokurator-
skiej procedury – niezale¿nie od procedury dyscyplinarnej, któr¹ nale¿a³oby kontynuowaæ – maj¹cej na
celu podjêcie i przeprowadzenie œledztwa z urzêdu w sprawie przygotowania na rok przed oficjalnym
wydaniem wyroku – proces trwa³ ca³y czas, przybywa³o wniosków dowodowych – sentencji wyroku wraz
z kompletnym uzasadnieniem.

Nie by³y to notatki czy zapiski sêdziego, jak na moje interwencje odpowiada³o Ministerstwo Spra-
wiedliwoœci, ale s³owo w s³owo, powtarzam, ca³oœciowe ujêcie wyroku wraz z uzasadnieniem. Z pewno-
œci¹ mamy tu do czynienia z naruszeniem art. 328 k.p.c., œwiadcz¹ce o tym, ¿e sêdzia przewodnicz¹ca
od pocz¹tku zmierza³a do z góry za³o¿onego wyroku.

Aby siê nie powtarzaæ, przywo³ujê moje wczeœniejsze oœwiadczenia skierowane wraz z dostarczonym
materia³em dowodowym na adres Pana Ministra oraz otrzymane odpowiedzi.

1. Oœwiadczenie z dnia 20 grudnia 2007 r. z³o¿one na 3. posiedzeniu Senatu – odpowiedŸ o sygnatu-
rze DSP-II-07000-1/08 z dnia 4 lutego 2008 r.

2. Oœwiadczenie z dnia 11 kwietnia 2008 r. z³o¿one na 9. posiedzeniu Senatu – odpowiedŸ o sygnatu-
rze DSP-II-07000-18/08, dot. BSP/DSK-043-344/08, BH-I-0700-3(2)08 z dnia 21 maja 2008 r.

3. Oœwiadczenie z dnia 24 lipca 2008 r. z³o¿one na 16. posiedzeniu Senatu – odpowiedŸ o sygnaturze
DK-I-070-23/08 z dnia 3 wrzeœnia 2008 r.

Wy¿ej wskazane materia³y powinny byæ uzupe³nione o kserokopiê pisma zastêpcy rzecznika dys-
cyplinarnego przy S¹dzie Apelacyjnym w Katowicach z dnia 5 stycznia 2010 r. o sygnaturze
O.Kdr.1154-54/09, które w sposób lakoniczny informuje, ¿e „po wstêpnym wyjaœnieniu okolicznoœci
pope³nienia zarzucanego przez wnioskodawcê deliktu dyscyplinarnego, nie znajduje podstaw do podjê-
cia czynnoœci dyscyplinarnych w stosunku do sêdziego S¹du Okrêgowego w Czêstochowie”.

Przyjmujê treœæ tego pisma z oburzeniem, poniewa¿ Henryk M. nie by³ dotychczas przes³uchany na
tê okolicznoœæ przez ¿aden organ. O jakich wiêc wyjaœnieniach jest mowa? Co wiêcej, autorka tego pis-
ma by³a w sk³adzie sêdziowskim, który orzeka³ w sprawie Henryka M., wydaj¹c niekorzystny dla niego
wyrok. S¹d Najwy¿szy po skardze kasacyjnej uchyli³ jednak ten wyrok, z czego mo¿na domniemywaæ, ¿e
pani sêdzia – jako rzecznik dyscyplinarny w tej sprawie – nie by³a osob¹ obiektywn¹.

Mam nadziejê, ¿e Pan Minister podejmuje w³aœciwe czynnoœci w tej sprawie.

PS: Pismo zastêpcy rzecznika dyscyplinarnego przy S¹dzie Apelacyjnym w Katowicach znajduje siê
w materia³ach z³o¿onych w Ministerstwie Sprawiedliwoœci.




