
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Czes³awa Ryszkê

na 49. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2010 r.

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

Panie Ministrze!
Zosta³em zaalarmowany przez zrozpaczon¹ i wo³aj¹c¹ o pomoc pani¹ El¿bietê G., która przekaza³a mi in-

formacjê o aresztowaniu w dniu 17 lutego bie¿¹cego roku w Czechowicach-Dziedzicach jej chorego brata,
Janusza G. Sta³o siê to na skutek, tak s¹dzê, nieprawid³owoœci S¹du Rejonowego w Gostyniu, który nie
uchyli³ postanowienia o jego tymczasowym aresztowaniu, ani te¿ nie odniós³ siê do z³o¿onego wniosku
o wyst¹pienie do S¹du Najwy¿szego w trybie art. 37 k.p.k., ani te¿ do kolejnego wniosku o umorzenie spra-
wy z uwagi na oczywisty i niew¹tpliwy brak podstaw oskar¿enia. Jak s¹dzê, powy¿sze dzia³anie S¹du Rejo-
nowego w Gostyniu jest kolejnym przejawem ra¿¹cego ³amania przepisów prawa procesowego.

Przypomnê, ¿e w tej sprawie interweniowa³em 26 czerwca 2008 r. podczas 14. posiedzenia Senatu RP,
sk³adaj¹c odpowiednie oœwiadczenie (sygnatura sprawy: BM-III-051-293(6)/08/PR BM-I-0700-59(3)/08).

Chodzi o rzekome wy³udzenie kredytu bankowego z banku PKO BP oddzia³ w Kaliszu poprzez
wprowadzenie banku w b³¹d co do celu kredytowania. Umowa kredytowa by³a na tyle ogólna, ¿e za-
rzut wy³udzenia innego komputera ni¿ okreœlony w umowie jest ca³kowicie bezprzedmiotowy. Tym
bardziej ¿e bank w piœmie z dnia 7 kwietnia 2008 r. potwierdzi³, ¿e nie prowadzi³ rejestru rzeczy
przyw³aszczonych bêd¹cych przedmiotem kredytowania, a zatem „wzorcowej” (celowej) konfiguracji
komputera nie okreœlono tak¿e w innych ewentualnych zasobach informacyjnych banku. Z treœci
umowy kredytowej podpisanej przez Wies³awê G. jednoznacznie wynika, ¿e bankowi by³o wszystko
jedno, jaki komputer bêdzie finansowany kredytem. Kredyt, nominalnie zwany kredytem bezgotów-
kowym na zakup artyku³ów przemys³owych i us³ug oraz o przeniesienie w³asnoœci rzeczy ruchomej
na zabezpieczenie, by³, wobec braku rejestru rzeczy przyw³aszczonych, de facto zwyczajnym kredy-
tem ratalnym na zakup rzeczy, przekazanym przez bank na konto sprzedawcy (pismo z dnia 7 kwiet-
nia 2008 r.).

Akt oskar¿enia nie zawiera³ w swojej treœci opisu ¿adnego czynu G., który by³by wy³udzeniem lub ja-
kimkolwiek innym czynem zabronionym. Podpisanie umowy kredytowej przez Wies³awê G. nie jest
przestêpstwem. Niepodpisanie umowy kredytowej przez Janusza G. tym bardziej nie jest przestêp-
stwem. Zw³aszcza, ¿e prokuratura bezspornie ustali³a, ¿e jego podpis jako gwaranta na umowie kredy-
towej zosta³ sfa³szowany.

Mimo tych zastrze¿eñ S¹d Rejonowy w Gostyniu, Wydzia³ II Karny, który reprezentowa³a sêdzia Ma-
rzena £ukaszewska-Niewrzêda, wyda³ postanowienie o tymczasowym aresztowaniu Janusza G. i za-
rz¹dzi³ poszukiwanie go listem goñczym. Poniewa¿ do s¹du wp³ynê³o pismo, ¿e Janusz G. mo¿e
przebywaæ u siostry w Czechowicach-Dziedzicach, nakazano Policji w Bielsku-Bia³ej poszukiwania.

Sposób zatrzymania Janusza G. przez policjantów z komendy Policji na ul. Rychliñskiego 17
w Bielsku-Bia³ej budzi niestety, ³agodnie mówi¹c, mieszane uczucia. Jak mnie poinformowano,
17 lutego bie¿¹cego roku godzinie 6.00 rano pod posesjê siostry podjecha³ nieoznakowany samo-
chód. Do domu wbiegli policjanci po cywilnemu, powalili Janusza G. na ziemiê, rozrywaj¹c mu ¿ylak
na lewej nodze. Wy³amano mu obojczyk i skutego kajdanami wyprowadzono jak zbrodniarza. Miesz-
kaj¹ca tam jego osiemdziesiêcioletnia matka dozna³a szoku. Pogotowie zabra³o j¹ do szpitala.

Policjantów nie obchodzi³o, ¿e Janusz G. jest niewinny. Nie zaci¹gn¹³ on kredytu ani z nikim nie
wspó³pracowa³ w jego wy³udzeniu, a potraktowano go jak najwiêkszego bandytê i zbrodniarza. Jego sio-
stra, Krystyna G., która stanê³a w jego obronie, zosta³a przez policjantów rzucona na ziemiê. Skuto j¹
kajdankami i gro¿ono, ¿e zostanie zawieziona do szpitala psychiatrycznego. Policjantów nie interesowa-
³y ¿adne wyjaœnienia. Wezwali pogotowie wyposa¿one z kamizelki, jak dla osoby psychicznie chorej,
i grozili, ¿e zabior¹ wszystkich do zak³adu psychiatrycznego na ulicy Olszówka. Na szczêœcie lekarz z po-
gotowia ratunkowego w Bielsku-Bia³ej stwierdzi³, ¿e Krystyna G. jest osob¹ zdrow¹ psychicznie i odmó-
wi³ zabrania jej do szpitala psychiatrycznego. Nakaza³ równie¿ zdjêcie jej kajdanek, bo ich na³o¿enie
by³o niezgodne z prawami pacjenta.

Po odjeŸdzie pogotowia policjanci ponownie wtargnêli do domu. Ponownie skuli kajdankami Krysty-
nê G. i zabrali j¹ na komendê Policji, aby postawiæ jej zarzuty utrudniania pracy policji. Lekko ubran¹
kobietê, bo w koszuli nocnej, zabrano do nieoznakowanego pojazdu. W konsekwencji zosta³a mimo
wszystko zamkniêta w szpitalu psychiatrycznym w Bielsku-Bia³ej.

Z uwagi na powy¿sze po raz kolejny proszê Pana Ministra o zajêcie siê t¹ spraw¹.



Dokumentacja sprawy oraz sygnatury akt znajduj¹ siê w moim oœwiadczeniu z dnia 26 czerwca
2008 r., przekazanego podczas 14. posiedzenia Senatu RP.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




