
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 10. posiedzeniu Senatu 

w dniu 12 lutego 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry oraz prokuratora generalnego 

Andrzeja Seremeta 

Szanowni Panowie Ministrowie! 

Zwracam się z prośbą o wnikliwe zbadanie sprawy, która niezwykle mnie zbulwersowała. Sprawa wydaje 

się być zawiłą w swym charakterze, a w perspektywie niemającą satysfakcjonującego i sprawiedliwego finału 

dla pokrzywdzonego A. S., który zwrócił się do mojego biura o pomoc. Przedmiotem sprawy jest niezapłaco-

ne wynagrodzenie opiewające na kwotę 292 370 zł za wykonane roboty elektryczne przy budowie pawilonu 

handlowo-usługowego (…) w O. 

Prowadzący działalność gospodarczą ZRI – Zakład Robót Instalacyjnych w O. w dniu 12 stycznia 2016 r. 

A. S. złożył powtórny wniosek do Prokuratury Rejonowej w O. o wznowienie postępowania dotyczącego 

świadomego doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem podwykonawcy robót branży elek-

trycznej, gdyż pomimo dochodzenia roszczeń na drodze postępowania sądowego wynagrodzenia nie otrzy-

mał. 

Niezrozumiała jest decyzja prokuratury, która w dniu 19 stycznia br. odmówiła wszczęcia postępowania, 

uzasadniając, że nowe okoliczności przedstawione przez A. S. nie są wystarczające. Podobna sytuacja miała 

miejsce w dniu 27 listopada 2013 r. Wówczas postanowienie o umorzeniu uzasadniono brakiem znamion 

czynu zabronionego. Również Sąd Okręgowy w Warszawie w dniu 31 października 2014 r. oraz sąd apela-

cyjny oddaliły powództwo A. S., uzasadniając, iż inwestor, tj. (…) SA z siedzibą w Ł., nie posiadał wiedzy 

o wykonywaniu robót przez podwykonawców. Sądy I i II instancji swoje decyzje oparły na oświadczeniu 

generalnego wykonawcy, firmy (…), że wykonywał on roboty siłami własnymi, bez udziału podwykonaw-

ców. Oświadczenie to oparte jest na nieprawdzie, gdyż (…) to firma jednoosobowa. Oczywiste jest więc, że 

w trakcie realizacji inwestycji firma (…) musiała posiłkować się podwykonawcami, czego był świadom in-

westor, podpisując umowę z (…) w dniu 27 lipca 2012 r., gdzie taka klauzula została zawarta. 

Po wnikliwej analizie wszystkich informacji i okazanych dokumentów, nie wykluczając zmowy pomiędzy 

firmami (…) i (…) przeciwko ZRI, wywnioskowałem, że wiele wątków, faktów i dowodów zostało jawnie 

pominiętych i niedbale rozpatrzonych przez Prokuraturę Rejonową w O., co mogło mieć wpływ na zasadność 

decyzji sądowych. Chciałbym również zwrócić uwagę na fakt, że powyższy organ nie wykazał należytej sta-

ranności w trakcie prowadzonego postępowania, a wręcz odnosi się wrażenie, że już na samym początku 

rozpatrywania sprawy postawił przed A. S. mur, który okazał się niemożliwy do przebicia, uniemożliwił do-

prowadzenie do sprawiedliwego dla poszkodowanego zakończenia sprawy. 

W związku z zaistniałymi nieprawidłowościami proszę o interwencję w przedmiotowej sprawie. 

Z wyrazami szacunku 

Robert Mamątow 
 

 


