
Oświadczenie złożone 

przez senatora Macieja Łuczaka 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Panie Ministrze! Panie Prokuratorze! 

Do mojego biura senatorskiego zgłosili się panowie M.B. oraz J.S., prowadzący działalność gospodarczą 

(…) s.c. 

Na przełomie lat 2015 i 2016 w ramach prowadzonej działalności gospodarczej panowie nawiązali współ-

pracę z panami Ł.M. i T.M., którzy prowadzili działalność gospodarczą (…) s.c. Wobec faktu, że wspomniani 

kontrahenci nie wywiązali się z umowy łączącej ich z panami M.B. oraz J.S. i nie uiścili na ich rzecz kwoty 

12 371,34 zł, Sąd Rejonowy (…), XII Wydział Gospodarczy w dniu 22 lipca 2016 r. wydał w tej sprawie 

(sygn. akt XII GNc 1666/16) nakaz zapłaty i tym samym zobowiązał panów T.M. i Ł.M., aby zapłacili soli-

darnie powodom M.B. i J.S. kwotę 12 371,34 zł wraz z ustawowymi odsetkami. W niniejszej sprawie komor-

nik sądowy przy Sądzie Rejonowym w P., M.J., prowadził postępowanie egzekucyjne (sygn. Km 271/17), 

które doprowadziło do wyegzekwowania należnych kwot i umorzenia postępowania egzekucyjnego. Jednak-

że, jak się okazało w toku prowadzonego postępowania karnego, bracia T. i Ł. M. oszukali w ten sposób nie 

tylko panów M.B. i J.S., lecz także szereg innych podmiotów. W związku z tym panowie M.B. i J.S. w sierp-

niu 2017 r. wytoczyli powództwo o uznanie czynności prawnej za bezskuteczną. 

Nie ulega wątpliwości, że dłużnicy działali ze świadomością pokrzywdzenia wierzycieli. Co więcej, zau-

ważyć należy, że bracia M. regularnie dokonują rejestracji coraz to nowych spółek, które jak się zdaje, za-

wiązywane są przez dłużników wyłącznie w celu przenoszenia składników majątku, aby tym samym uniknąć 

odpowiedzialności za zaciągnięte przez nich zobowiązania. Zauważyć należy, że w zarejestrowanych spół-

kach pełnią funkcję wspólników lub zasiadają w organach zarządu albo bracia M., albo członkowie ich rodzin 

czy znajomi. Jak udało się ustalić panom M.B. i J.S., procedery te dokonywane są także z udziałem byłego 

burmistrza N. – W.S. Sprawa wydaje się oczywista, jednakże postawa sędzi A.B. w procesie, o którym tu 

mowa, pozwala braciom M. na zakładanie dalej kolejnych spółek i bezkarne oszukiwanie kolejnych podmio-

tów. 

Sędzia zdaje się nie zauważać istoty zawisłego sporu. Od dnia wytoczenia powództwa, tj. od sierpnia 

2017 r., zdążyły się odbyć 2 posiedzenia sądu (18 stycznia br. oraz 24 maja br.), które zostały odroczone – 

kolejny termin rozprawy został wyznaczony na dzień 6 września br. Pierwsza rozprawa trwała 7 minut i zo-

stała odroczona  ze względu na fakt, że sąd dokonał błędnego zawiadomienia pozwanego Banku Spółdziel-

czego w P. W dniu 22 marca br. posiedzenie zostało kolejny raz odwołane, tym razem sąd nie zawiadomił 

pozwanych o terminie rozprawy. W dniu 24 maja sąd poinformował panów M.B. i J.S. o włączeniu akt reje-

strowych pozwanego do prowadzonego postępowania. Na tym zakończyło się posiedzenie sądu. 

Ponadto na tym samym posiedzeniu wobec cofnięcia pozwu w stosunku do Banku Spółdzielczego w P. 

sąd wydał postanowienie o umorzeniu postępowania w stosunku do pozwanego Banku Spółdzielczego i za-

sądził na rzecz pozwanego solidarnie od panów M.B. i J.S. kwotę 3617 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. 

Niezrozumiałe jest dla panów, dlaczego została przyznana tak wysoka kwota, skoro pozwany nie uczestniczył 

w posiedzeniach sądu, jego aktywność sprowadziła się jedynie do przesłania 3 krótkich pism, co więcej, peł-

nomocnik pozwanego nie stawił się na żadnym posiedzeniu. Panowie M.B. i J.S. pochodzą spod Ł. i ponosili 

większe koszty, tym bardziej że na rozprawy jeździli z pełnomocnikiem. 

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 obowiązujące-

go prawa. 

Z poważaniem 

Maciej Łuczak 

 

 

 


