
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 2505/09, oraz przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w 

Łodzi, sygn. akt V Kp 922/09, proszę Szanownego Pana Prokuratora o podjęcie wszelkich możliwych działań 

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

nieuregulowania należności za odpłatne użyczenie ciągnika siodłowego Scania. 

Interesant zawarł z M. J. umowę odpłatnego użyczenia ciągnika siodłowego Scania. Kontrahent interesan-

ta podjął się zaciągnięcia kolejnego zobowiązania mimo świadomości swojej niewypłacalności. Pan R. G. nie 

posiadał wiedzy nt. trudnej sytuacji finansowej swojego klienta, ponieważ nie upoważnił on swojego leasin-

godawcy do udzielania jakichkolwiek informacji osobom trzecim o swoich zobowiązaniach z tytułu leasingu. 

Niedotrzymanie warunków umowy skłoniło poszkodowanego do złożenia wniosku o podejrzeniu popeł-

nienia przestępstwa do Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty. Dochodzenie zostało umorzone z braku danych 

dostatecznie uzasadniających popełnienie przestępstwa. W trakcie postępowania w prokuraturze popełniono 

wiele błędów, dlatego też strona poniosła ujemne konsekwencje działania organów. 

Mimo prowadzenia sprawy przez długi czas nadal nie udało się rozwiązać konfliktu. Aktualnie Prokuratu-

ra Krajowa przekazuje pisma do Prokuratora Regionalnego w Krakowie, a następnie do Prokuratora Okręgo-

wego w Krakowie (równolegle z postępowaniem prokuratorskim w Łodzi toczyło się w 2009 r. także postę-

powanie prowadzone przez Prokuraturę Rejonową w Chrzanowie w sprawie 2 Ds 693/14, a wcześniej 

1 Ds 870/09). Żaden z powyżej wymienionych organów nie bierze pod uwagę analizy eksperta z Minister-

stwa Sprawiedliwości ani rekomendacji, aby postępowanie zostało podjęte na nowo. 

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 


