
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 43. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 listopada 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci, prokuratora generalnego RP Krzysztofa Kwiat-
kowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Uzyska³em wiadomoœæ, ¿e w S¹dzie Okrêgowym w £odzi zapad³ wyrok w sprawie niegospodarnoœci

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w £odzi.
Z przekazanych mi informacji wynika, ¿e w niniejszej sprawie oskar¿onymi byli miêdzy innymi cz³on-

kowie Rady Nadzorczej funduszu, którym zarzucono niegospodarnoœæ pope³nion¹ w grupie przestêpczej.
Proszê Pana Ministra o udzielenie mi odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.
1. Ilu cz³onków Rady Nadzorczej zosta³o oskar¿onych w tej sprawie i ilu z nich zosta³o skazanych,

a ilu uniewinnionych?
2. Czy cz³onkowie Rady Nadzorczej stanêli pod zarzutem niegospodarnoœci umyœlnej, czy te¿ nieu-

myœlnej?
3. Jakiego rodzaju nadu¿ycia uprawnieñ lub niedope³nienia obowi¹zków dopuœcili siê cz³onkowie

wspomnianej Rady Nadzorczej?
4. Czy prawd¹ jest, ¿e s¹d pierwszej instancji, oceniaj¹c winê cz³onków Rady Nadzorczej, kierowa³ siê

wzglêdami politycznymi i skaza³ jedynie tych cz³onków rady, którzy byli cz³onkami SLD i PSL, a unie-
winni³ cz³onków rady nale¿¹cych do innych partii, mimo ¿e popierali oni te same uchwa³y, bêd¹ce pod-
stawa oskar¿enia?

Proszê Pana Ministra zw³aszcza o zwrócenie uwagi na kwestie zawart¹ w pytaniu nr 4. SLD i PSL nie
s¹ mi – jako senatorowi Prawa i Sprawiedliwoœci – bliskie, wrêcz przeciwnie, ale jeœli by³oby prawd¹ to,
¿e s¹d karny uzale¿nia wyrok od przynale¿noœci partyjnej oskar¿onych, by³by to znak bardzo niebezpie-
cznego upolitycznienia wymiaru sprawiedliwoœci w Polsce. Jeœli w wyroku s¹du pierwszej instancji rze-
czywiœcie uwidoczni³o siê kryterium partyjne, jako Prokurator Generalny powinien Pan domagaæ siê
uchylenia tego wyroku i przekazania sprawy do ponownego rozpoznania.

Ponadto proszê Pana Ministra o udzielenie informacji o procesie powstawania uchwa³ bêd¹cych pod-
staw¹ oskar¿enia, a w szczególnoœci proszê o odpowiedzi na nastêpuj¹ce pytania.

1. Czy projekty uchwa³ bêd¹cych podstaw¹ oskar¿enia zosta³y zaopiniowane przez radców prawnych
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, a je¿eli tak, to jaka by³a ta opi-
nia? Je¿eli opinia by³a pozytywna, to proszê o informacjê, czy osoby te znalaz³y siê w krêgu podejrza-
nych lub oskar¿onych.

2. Czy Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej mia³ na procesie oskar¿ycieli
posi³kowych, a je¿eli tak, to kto w tym charakterze reprezentowa³ fundusz?

Proszê o szczegó³ow¹ odpowiedŸ.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




