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Oœwiadczenie skierowane do prokuratura generalnego Andrzeja Seremeta

Panie Prokuratorze Generalny!
Zwracam siê do Pana ponownie w znanej ju¿ z mediów sprawie Marcina S. z Czêstochowy, poniewa¿

odpowiedŸ, jak¹ otrzyma³em w zwi¹zku z moim oœwiadczeniem z³o¿onym podczas 69. posiedzenia Se-
natu (25–26.01.2011 r.), choæ bardzo obszerna, nie jest jednak w pe³ni satysfakcjonuj¹ca. W odpowie-
dzi wskazano, ¿e postêpowanie przygotowawcze zosta³o przed³u¿one do dnia 21 czerwca 2011 r.,
a zatem wkrótce mog¹ zapaœæ ostateczne decyzje procesowe. Ponadto sprawa znajduje siê pod nadzo-
rem s³u¿bowym prokuratora apelacyjnego w Katowicach oraz w sferze zainteresowañ Departamentu
Postêpowania Przygotowawczego Prokuratury Generalnej.

Powy¿sze informacje œwiadcz¹ o tym, ¿e po pierwsze, sprawa wkrótce siê zakoñczy, a po wtóre, po-
stêpowanie prowadzone jest w sposób prawid³owy i prokuratura nic wiêcej w sprawie zrobiæ nie mo¿e.
Otó¿ nawet je¿eli w czerwcu zapadnie decyzja o skierowaniu aktu oskar¿enia, to w sprawie cywilnej pa-
na Marcina S. niewiele siê zmieni, bowiem jest ona zawieszona do czasu prawomocnego rozstrzygniêcia
procesu karnego, co w warunkach polskiego wymiaru sprawiedliwoœci mo¿e niestety potrwaæ kilka lat.

Postêpowanie w sprawie toczy siê ju¿ dwa lata i nie wysz³o poza sferê postêpowania przygotowawcze-
go. Rodzi to pytanie o skutecznoœæ sprawowanego nadzoru. Takie tempo postêpowania karnego stwarza
doskona³e mo¿liwoœci do tego, by sprawca czynu, korzystaj¹c z nieskutecznoœci organów œcigania, zdo-
³a³ wyegzekwowaæ nieistniej¹cy d³ug i doprowadziæ do finansowej ruiny swoj¹ ofiarê, wykorzystuj¹c
ewidentn¹ opiesza³oœæ stosownych organów.

Proszê zatem o wykorzystanie przez Pana Prokuratora wszelkich dostêpnych œrodków w celu spo-
wodowania przyspieszenia postêpowania i jednoczeœnie œcis³y nadzór nad jego prawid³owoœci¹,
zw³aszcza w kontekœcie wczeœniejszych umorzeñ dokonywanych przez prokuraturê i s¹dy w Czêsto-
chowie.

Inna kwestia, do której chcia³bym siê odnieœæ, dotyczy uwag o rzekomej skutecznoœci istniej¹cych
rozwi¹zañ prawnych. Z jednej strony w odpowiedzi Pana Prokuratora wyra¿a siê pogl¹d o skutecznoœci
istniej¹cych rozwi¹zañ, z drugiej zaœ przytacza siê dane œwiadcz¹ce w³aœnie o nieskutecznoœci dzia³añ
organów œcigania w walce z tego typu przestêpczoœci¹ (strona 6 pisma). W tej sytuacji nasuwa siê doœæ
bolesny wniosek, ¿e byæ mo¿e przyczyn¹ nieskutecznoœci dzia³añ organów œcigania czy ca³ego wymiaru
sprawiedliwoœci jest fakt, ¿e w sprawy przestêpstwa lichwy zamieszane jest równie¿ œrodowisko prawni-
ków, o czym zdaje siê œwiadczyæ sprawa p. Marcina S. Mamy tu do czynienia z przedziwnym ci¹giem
dzia³añ zarówno prokuratury, jak i s¹du w Czêstochowie, które w istocie rzeczy u³atwiaj¹ przestêpcom
osi¹gniêcie swojego celu.

Przypomnê, ¿e s¹d mo¿e zawiesiæ postêpowanie cywilne na podstawie art. 177 §1 pkt 4 k.p.c. Zgod-
nie z treœci¹ tego przepisu mo¿na zawiesiæ postêpowanie w sprawie cywilnej, je¿eli ujawni siê czyn, któ-
rego ustalenie w drodze karnej mog³oby mieæ wp³yw na wynik postêpowania cywilnego. Ponadto,
zarówno wydzia³ cywilny s¹du w Czêstochowie, jak i S¹d Apelacyjny w Katowicach odmawiaj¹ wstrzy-
mania wykonania nakazu zap³aty pomimo tocz¹cego siê i powa¿nie zaawansowanego postêpowania
karnego, kwestionuj¹c prawdopodobieñstwo pope³nienia przestêpstwa.

Oczywiœcie mo¿e to byæ specyficzny zbieg okolicznoœci, ale jest on tak bardzo specyficzny, ¿e chyba
wart bli¿szej analizy przez organy œcigania. W tej sytuacji warto zw³aszcza sprawdziæ, czy w okrêgach
wy¿ej opisanych s¹dów toczy³y siê podobne sprawy i czy powtarzaj¹ siê nazwiska osób prowadz¹cych
postêpowanie przygotowawcze, orzekaj¹cych sêdziów oraz wystêpuj¹cych w sprawie pe³nomocników.
Ponadto wy¿ej wskazane informacje w sprawie monitorowania przez prokuraturê przestêpstwa lichwy
dotycz¹ roku 2009.

Proszê zatem o odpowiedŸ, czy taki nadzór nad przedmiotowymi sprawami by³ prowadzony w la-
tach 2010 i 2011, czy zaniechano tego typu dzia³añ, a jeœli tak, to dlaczego. Je¿eli zaœ dzia³ania takie nie
s¹ kontynuowane, to proszê o ich wznowienie, ze szczególnym uwzglêdnieniem województwa œl¹skiego,
a zw³aszcza czêstochowskich organów œcigania.

Co siê tyczy zaœ kwestii uregulowañ prawnych, które maj¹ jakoby zapewniæ ochronê przed lichw¹,
ale rzecz jasna nie mog¹ jej ca³kowicie wyeliminowaæ, to jednak skala tego zjawiska wskazuje na to, ¿e
istniej¹ce prawo mo¿e chroni obywateli w wiêkszym ni¿ kiedyœ stopniu, ale jednak nadal w stopniu nie-
wystarczaj¹cym. Zw³aszcza, ¿e w sygnowanym przez prokuratora generalnego piœmie (strona 5) zauwa-
¿ono, ¿e koszty zabezpieczenia czy ubezpieczenia kredytu s¹ tak pojemn¹ kategori¹, ¿e stwarzaj¹



mo¿liwoœci omijania obowi¹zuj¹cych przepisów. Skoro zatem takie niebezpieczeñstwo jest dostrzegane
przez Pana Prokuratora, to nie jest zrozumia³y brak dzia³añ w tym zakresie.

Panie Prokuratorze Generalny, bêdê wdziêczny za ponowne pochylenie siê nad t¹ spraw¹.

Z powa¿aniem
Czes³aw Ryszka




