
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 51. posiedzeniu Senatu 

w dniu 7 grudnia 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze! 

W związku z przedstawieniem przez pana R. G. okoliczności sprawy, która prowadzona była przez Proku-

raturę Rejonową Łódź-Bałuty, sygn. akt 1 Ds 512/11, oraz przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 

Łodzi, sygn. akt V Kp 552/12, proszę Szanownego Pana Prokuratora o podjęcie wszelkich możliwych działań 

w ramach posiadanych kompetencji w celu udzielenia pomocy pokrzywdzonemu, który poniósł stratę z tytułu 

przywłaszczenia naczepy przez kontrahenta. 

Interesant zawarł z D. P., jako prezesem (…) Sp. z o.o., umowę odpłatnego użyczenia naczepy Krone do 

ciągnika siodłowego Scania. Niedotrzymanie warunków umowy skłoniło poszkodowanego do złożenia wnio-

sku o przywłaszczenie naczepy do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty. Dochodzenie zostało umorzone z 

powodu braku znamion czynu zabronionego. W trakcie postępowania prokuratura popełniła wiele błędów, w 

tym sygnalizowanych przez prokuratora okręgowego w Łodzi, dlatego też strona poniosła ujemne konse-

kwencje działania organów. 

Od 2008 r. do tej pory pan R. G. nie jest w stanie przekonać prokuratury, że został doprowadzony do nie-

korzystnego rozporządzenia mieniem. Poza tym mimo wielu wniosków nie dopuszczono jako dowodu w 

sprawie opinii biegłego ds. rachunkowości, który w innej toczącej się obecnie sprawie jednoznacznie stwier-

dził, że w 2008 r. spółka była już niewypłacalna i zarząd był zobowiązany do zgłoszenia do sądu wniosku o 

upadłość, czego nie uczyniono do dnia dzisiejszego, ale w dalszym ciągu zawierano zobowiązania niemożli-

we do realizacji. Pan R. G. podejrzewa, że prokuratura w toku sprawy wzięła pod uwagę (…) Sp. z o.o., a nie 

spółkę (…), z którą zawarty był kontrakt. Prokuratura w Łodzi nie bierze pod uwagę analizy eksperta z Mini-

sterstwa Sprawiedliwości ani rekomendacji, aby postępowanie zostało wznowione, a wszelkie wnioski po-

szkodowanego są rozpatrywane przez prokuraturę negatywnie. 

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyjrzenie się opisanej sprawie w ramach posiadanych kompetencji z 

uwagi na obawę, że podczas prowadzonego postępowania mogły zostać naruszone przepisy obowiązującego 

prawa. 

Z wyrazami szacunku 

Maciej Łuczak 


