
Oświadczenie złożone przez senatorów  

Przemysława Błaszczyka i Macieja Łuczaka 

na 16. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 kwietnia 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do naszych biur od dłuższego czasu zgłaszają się zbulwersowani mieszkańcy miasta (…), gdzie od ubie-

głego roku społeczność żyje sprawą rzekomej pożyczki, o którą miał prosić włodarz tego miasta, pan K. L., 

prezesa miejscowej spółki. Aby nie narazić się na zarzut żądania korzyści majątkowej w zamian za powie-

rzone stanowisko, burmistrz o pieniądzach nie rozmawiał ze świeżo nominowanym prezesem, tylko z jego 

żoną, która rozmowę nagrała na dyktafon. Nie miała ona wątpliwości, że to miała być zapłata za powierzenie 

mężowi fotela prezesa miejskiej spółki. 

Nagranie zostało przekazane Prokuraturze Rejonowej Łódź-Bałuty. Do dziś nie doczekano się jednak 

prawomocnego zakończenia postępowania, ponieważ ta prokuratura umorzyła postępowanie, nie doszukała 

się w całej sprawie znamion przestępstwa i sprawę umorzyła. Prokuratura nie przesłuchała wskazanych przez 

wnioskodawców świadków i nie zabezpieczyła billingów rozmów telefonicznych burmistrza z żoną prezesa. 

W uzasadnieniu postanowienia o umorzeniu śledztwa nie było nawet słowa o analizie treści nagrań, poza 

tym, że były nieczytelne, choć – jak twierdzą poszkodowani – biegły odczytał je prawie w całości, o czym 

świadczą stenogramy z akt sprawy. 

Od postanowienia prokuratury o umorzeniu śledztwa pokrzywdzeni złożyli zażalenie, które utknęło na 

4 miesiące między prokuraturą a Sądem Rejonowym w (…) i na razie nie wiadomo, kiedy sąd je rozpatrzy. 

Szanowny Panie Ministrze! 

Prosimy o przeanalizowanie opisanej sytuacji i objęcie szczególnym nadzorem postępowania w sprawie 

złożenia zażalenia na postanowienie Prokuratury Rejonowej Łódź-Bałuty w sprawie odmowy wszczęcia 

śledztwa. 

Sprawa ta bardzo wzruszyła i podzieliła opinię społeczną niewielkiej, spokojnej (…). Mieszkańcy obawia-

ją się o dalsze rządy bądź odwołanie obecnego burmistrza. Obawiają się o ciągłość władzy w okresie obowią-

zywania nowej perspektywy unijnej i możliwości pozyskiwania nowych środków dla miasta w sytuacji, gdy 

w (…) panuje tak ciężka atmosfera po bulwersujących wydarzeniach. Dobre imię (…) zostało mocno za-

chwiane. Powyższa sprawa staje się głównym tematem wielu doniesień prasowych, a w ostatnim czasie na-

wet audycji telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym (program „Blisko ludzi” wyemitowany w sobotę 

23 kwietnia br.). 

Sprawa bulwersuje tym bardziej, iż w opinii specjalistów działania prokuratury w tej sprawie są niejasne 

i budzą wiele wątpliwości, rzucających tym samym cień na jej działalność. 

Z poważaniem 

Przemysław Błaszczyk 

Maciej Łuczak 

 


