
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

wspólnie z innymi senatorami
na 52. posiedzeniu Senatu
w dniu 9 kwietnia 2010 r.

Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, ministra sprawiedliwo-
œci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowni Panowie Ministrowie!
W czasie spotkania z du¿¹ grup¹ rolników z województwa kujawsko-pomorskiego na konferencji

27 marca 2010 r. uzyska³em informacjê, ¿e oko³o szeœciuset rolników tego województwa zosta³o oszu-
kanych przez spó³kê z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹ „Jantur”, której siedziba znajduje siê w Niesza-
wie, w województwie kujawsko-pomorskim.

Spó³ka ta skupowa³a od rolników zbo¿e i nie zap³aci³a za jego dostawy. Rolnicy zostali w ten sposób
oszukani na kwoty od kilku od kilkuset tysiêcy z³otych. Wed³ug ostro¿nych szacunków samych poszko-
dowanych rolników kwota poniesionych strat przekracza 26 milionów z³.

Zgodnie z uzyskan¹ informacj¹ w³aœcicielami tej spó³ki s¹ prominentni dzia³acze Polskiego Stronni-
ctwa Ludowego, co nie jest w tej sprawie najwa¿niejsze, ale istotne. Zdaniem zainteresowanych rolników,
dzia³ania w³aœcicieli spó³ki mia³y cechy œwiadomego oszustwa. Istniej¹ przes³anki upowa¿niaj¹ce do
twierdzenia, ¿e spó³ka nabywa³a zbo¿e z powziêtym z góry zamiarem, ¿e nie dokona przelewu p³atnoœci.

Sprawa ta jest niezwykle powa¿na. Oko³o szeœciuset rolników zosta³o pozbawionych owoców swojej
ca³orocznej pracy, wskutek czego ich rodziny znalaz³y siê w nêdzy. Dziœ ci rolnicy nie maj¹ za co ruszyæ
w pole, ¿eby przeprowadziæ nastêpne zasiewy, nie maj¹ pieniêdzy na paliwo, na nawozy, na nic, nie ma-
j¹ nawet na ¿ycie. Zakres potencjalnego oszustwa jest ogromny. Ta sprawa wymaga szybkiego zbada-
nia, niezbêdne jest pilne i aktywne dzia³anie prokuratury. Tego oczekuj¹ pokrzywdzeni rolnicy
i cz³onkowie ich rodzin. Chodzi o sprawiedliwoœæ, ale równie¿ o zabezpieczenie maj¹tku spó³ki w taki
sposób, aby rolnicy mogli liczyæ na wyegzekwowanie swoich roszczeñ.

W zwi¹zku z tym zwracamy siê do Prokuratora Generalnego RP Andrzeja Seremeta o spowodowanie
pilnych dzia³añ œledczych w³aœciwych organów prokuratury wobec tej spó³ki. Postêpowanie, z tego co
wiemy, prowadzi Prokuratura Rejonowa w Inowroc³awiu, której si³y mog¹ byæ jednak zbyt ma³e jak na
œledztwo w sprawie, gdzie pokrzywdzonymi jest tak wiele osób. Œledztwo powinno byæ przeprowadzone
jak najszybciej, aby sta³o siê zadoœæ sprawiedliwoœci i aby maj¹tek spó³ki zosta³ w porê zabezpieczony
na poczet sprawiedliwych roszczeñ pokrzywdzonych rolników.

Do ministra sprawiedliwoœci zwracamy siê z pytaniem, czy zamierza Pan podj¹æ jakieœ inicjatywy le-
gislacyjne w celu lepszego zabezpieczenia roszczeñ cywilnych rolników, którzy nie otrzymali zap³aty za
dostarczone p³ody rolne. Chodzi o to, ¿e w procesie upad³oœci roszczenia takich rolników s¹ uwzglêdnia-
ne w ostatniej kolejnoœci i wydaje siê, ¿e konieczna jest zmiana przepisów upad³oœciowych w takim kie-
runku, aby te roszczenia by³y traktowane na równi z roszczeniami pracowników upadaj¹cej firmy
(zap³ata za dostawê p³odów rolnych jest dla rolnika w istocie rzeczy zap³at¹ za pracê).

Do ministra rolnictwa zwracamy siê z zapytaniem, czy opisana sytuacja jest znana Panu Ministrowi,
czy znane s¹ inne podobne przypadki niep³acenia rolnikom za dostarczone p³ody rolne, czy podj¹³ Pan
jakieœ dzia³ania, ¿eby broniæ rolników przed nieuczciwymi odbiorcami, a jeœli tak, to jakie to s¹ dzia³a-
nia. Ponadto czy minister rolnictwa dostrzega potrzebê stworzenia odpowiedniego funduszu gwarancyj-
nego, który by przynajmniej w jakiejœ czêœci gwarantowa³ wyp³aty dla rolników za dostarczone p³ody
rolne (fundusz na wzór Funduszu Gwarantowanych Œwiadczeñ Pracowniczych).
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