
Oświadczenie złożone 

przez senatora Przemysława Błaszczyka 

na 35. posiedzeniu Senatu 

w dniu 24 lutego 2017 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Do mojego biura zgłosili się małżonkowie I. i K. Z. wraz z synem M. Z., którzy czują się poszkodowani 

działaniem spółki (…) Sp. z o.o. 

W dniu 19 grudnia 2014 r. M. Z. zawarł umowę o współpracy z (…) Sp. z o.o., na mocy której został 

zobowiązany do prowadzenia na terenie miasta Łódź w zakresie prowadzonej przez siebie działalności 

gospodarczej działalności handlowej i usługowej w imieniu własnym, na własną rzecz i ryzyko. Warunkiem 

zawarcia umowy o współpracę było podpisanie przez ajenta M. Z. oraz dwóch poręczycieli, K. i I. Z., weksla 

in blanco. 

W dniu 7 maja 2015 r., czyli po niespełna 5 miesiącach prowadzenia sklepu, pan M. Z. zdecydował  

o złożeniu oświadczenia o rozwiązaniu umowy o współpracę. Współpraca uległa zakończeniu w czerwcu 

2015 r. Na dzień 8 kwietnia 2015 r. niedobór w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją w sklepie 

prowadzonym przez pana M. Z. wynosił 3 tysiące 134 zł. Powyższa okoliczność została potwierdzona przez 

pana K., młodszego specjalistę do spraw rozliczeń w (…) Sp. z o.o. W terminie zakończenia prowadzenia 

powyższej działalności pan M. Z. nie został poinformowany o ostatecznej kwocie zobowiązań względem (…) 

Sp. z o.o. Pierwsze i jedyne wezwanie do przedsądowej zapłaty kwoty 38 tysięcy 701,31 zł państwo Z. 

otrzymali pod koniec kwietnia 2016 r. 

Tymczasem w dniu 13 stycznia 2017 r. państwo Z. otrzymali z Sądu Rejonowego Poznań – Stare Miasto  

w Poznaniu Wydział XII Cywilny w sprawie o sygnaturze XII Nc 2237/16/7 nakaz zapłaty w postępowaniu 

nakazowym wydanym na podstawie weksla na kwotę 38 tysięcy 701,31 zł wraz z ustawowymi odsetkami za 

opóźnienie od dnia 17 maja 2016 r. do dnia zapłaty oraz na kwotę 4 tysięcy 101 zł tytułem zwrotu kosztów 

procesu. Zostali zobligowani do zapłaty powyższych kwot w terminie dwóch tygodni od doręczenia 

niniejszego nakazu zapłaty albo w tymże terminie ‒ do wniesienia zarzutów. 

Z informacji pozyskanych przez środki masowego przekazu wynika, że w związku z działaniami (…)  

Sp. z o.o. prowadzone było postępowanie karne na szkodę ajentów pokrzywdzonych działaniami (…)  

Sp. z o.o. 

W związku z powyższym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji, czy w stosunku do 

spółki (…) Sp. z o.o. toczyło się postępowanie karne przed organami ścigania i czy zostało ono prawomocnie 

zakończone. Uzyskanie powyższych informacji jest konieczne do ustalenia linii obrony w toku postępowania 

cywilnego zainicjowanego przez (…) Sp. z o.o. przed Sądem Rejonowym Poznań – Stare Miasto w Poznaniu 

Wydział XII Cywilny w sprawie XII Nc 2237/16/7. Ustalenia organów ścigania mogłyby mieć wpływ na 

ewentualne zawieszenie postępowania cywilnego do czasu rozstrzygnięcia sprawy karnej. 

Z tych wszystkich względów wywodzę jak w piśmie, wnosząc jak na wstępie. 

Przemysław Błaszczyk 

 


