
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Mamątowa 

na 23. posiedzeniu Senatu 

w dniu 22 lipca 2016 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jakiś czas temu do mojego biura zgłosił się p. L. S., zamieszkały w (…), z prośbą o pomoc w sprawie 

odzyskania majątku Skarbu Państwa, który to majątek został bezprawnie sprzeniewierzony, trafił  

w prywatne ręce 2 mieszkańców S. Są to tereny objęte programem Natura 2000, na których występuje 

unikalna fauna i flora, prawnie chroniona. 

Jak wynika z informacji, do malwersacji doszło za sprawą pracownika Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie zarządzającego majątkiem Skarbu Państwa, który nieoficjalnie przekazał go  

w prywatne posiadanie. 

Z dostarczonej mi dokumentacji wynika również, iż liczne interwencje i zażalenia w tej sprawie wnoszone 

przez p. L. S. do prokuratur – począwszy od generalnej, przez okręgową, skończywszy na apelacyjnej – nie 

odnoszą pożądanego skutku, gdyż nie wykazują one chęci nadzorowania śledztwa, przesyłają jedynie 

zażalenia do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Praga Północ, po czym koło się zamyka. 

W opinii sądu p. L. S. występuje jako osoba zawiadamiająca oraz skarżąca, której nie przysługują 

uprawnienia wynikające z art. 49 k.p.k. Sąd, odpowiadając na złożone zażalenie i postawione zarzuty, 

zauważa: „jak wynika z akt sprawy, organy ścigania oprócz przyjęcia zawiadomienia oraz przesłuchania 

skarżącego nie przeprowadziły z urzędu innych czynności zmierzających do ustalenia, czy rzeczywiście nie 

popełniono czynu zabronionego”. 

Chciałbym zwrócić uwagę na godną pochwały postawę p. L. S., heroicznie zaangażowanego w tę sprawę, 

którego intencją i oczekiwaniem jest finalna sprawiedliwość, ukaranie odpowiedzialnych za zaniedbania, 

sprzeniewierzenie majątku Skarbu Państwa oraz uzyskanie pomocy w jego odzyskaniu w stanie pierwotnym, 

tak aby społeczeństwo mogło w swobodny sposób z niego korzystać. Nie można godzić się z okolicznością, 

że tak cenne tereny, po pierwsze, zostały odebrane, a po drugie, spowodowano na nich nieodwracalne 

szkody. 

W związku z tym proszę o zbadanie sprawy i podjęcie odpowiednich działań. 

Z poważaniem 

Robert Mamątow 

 


