
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

na 74. posiedzeniu Senatu
w dniu 14 kwietnia 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do ministra sprawiedliwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz do prokurato-
ra generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwrócili siê do mnie rolnicy z powiatu grójeckiego, którzy w 2009 r. zostali oszukani przez nierzetel-

n¹ firmê A. Firma A. nie dokona³a na ich rzecz zap³aty za dostarczone owoce.
Ustali³em, ¿e Prokuratura Rejonowa w Grójcu prowadzi w tej sprawie œledztwo o sygnatu-

rze 2Ds277/09. Postêpowanie trwa ju¿ ponad dwa lata, a w sierpniu 2010 r. zosta³o zawieszone z uwagi
na zasiêgniêcie opinii bieg³ego z zakresu ksiêgowoœci. Z treœci postanowienia prokuratury wynika, ¿e œle-
dztwo dotyczy wielu oszustw, w wyniku których rolnicy zostali poszkodowani na ponad 3 miliony z³.!

W zwi¹zku z tym mam nastêpuj¹ce pytania, w pierwszej kolejnoœci do prokuratora generalnego, Pa-
na Andrzeja Seremeta.

Po pierwsze, dlaczego to œledztwo tak siê wlecze? Czy prokuratura nie jest w stanie zakoñczyæ takiej
sprawy w rozs¹dnym terminie? Czy prokuratura nie powinna byæ bardziej operatywna w tej sprawie?

Po drugie, czy prawd¹ jest, ¿e w³aœciciel firmy, która nie zap³aci³a rolnikom ponad 3 milionów z³ za
dostarczony towar, nadal bez przeszkód prowadzi dzia³alnoœæ gospodarcz¹ i zajmuje siê skupem p³odów
rolnych? Czy prokuratura nie dostrzega w jego postêpowaniu kolejnych przestêpstw przeciwko obroto-
wi gospodarczemu, polegaj¹cych na przenoszeniu maj¹tku na inne firmy? Czy ta kwestia pozostaje
w krêgu zainteresowañ prokuratury?

Po trzecie, czy prokuratura dokona³a zabezpieczenia mienia nieuczciwego przedsiêbiorcy na poczet
gro¿¹cych mu kar i roszczeñ?

Po czwarte, czy prokuratura udzieli³a poszkodowanym rolnikom jakiejkolwiek pomocy w dochodze-
niu nale¿nych im roszczeñ?

Po pi¹te, kiedy zakoñczy siê œledztwo i czy oszukani rolnicy mog¹ liczyæ na jak¹kolwiek pomoc ze
strony prokuratury?

Mam te¿ pytania do ministra sprawiedliwoœci, Pana Krzysztofa Kwiatkowskiego.
1. Czy w sprawie wymienionej firmy A., której upad³oœæ zosta³a og³oszona w postêpowaniu upad³o-

œciowym o sygnaturze V GU 51/09 S¹du Rejonowego w Radomiu, syndyk masy upad³oœciowej wyeg-
zekwowa³ na rzecz wierzycieli jakieœ kwoty, a jeœli tak, to jakie?

2. Czy w sprawie firmy A. zosta³y podjête jakiekolwiek skuteczne czynnoœci komorników s¹dowych,
zw³aszcza komornika S¹du Rejonowego w Grójcu, czy dokonano zajêcia ruchomoœci b¹dŸ nieruchomo-
œci tej firmy na rzecz zaspokojenia jej wierzycieli?

Na zakoñczenie mam te¿ ogólne pytania do Pana Prokuratora Generalnego. Sprawa grójecka nie jest
odosobniona, skargi rolników na oszukuj¹ce firmy skupowe s³yszê z ca³ej Polski. Chcia³bym szerzej za-
j¹æ siê tym problemem i dlatego zwracam siê do Pana z proœb¹ o przedstawienie zbiorczej informacji.

1. Ile zawiadomieñ o przestêpstwach wy³udzenia nale¿noœci za dostarczone p³ody rolne otrzyma³y
prokuratury w ca³ym kraju poczynaj¹c od 1 stycznia 2008 r.?

2. Jaka jest ogólna kwota wy³udzeñ, których dotyczy³y te zawiadomienia?
3. Ile œledztw w tego rodzaju sprawach wszczêto, ile zakoñczono, ile wniesiono aktów oskar¿enia, ile

zapad³o wyroków skazuj¹cych?
4. Czy w œledztwach tego rodzaju prokuratura dokonywa³a zajêcia mienia osób podejrzanych na po-

czet kar i odszkodowañ? Jaka by³a ogólna kwota tych zabezpieczeñ?
5. Czy Pan Prokurator Generalny zamierza wydaæ jakieœ wytyczne i zarz¹dzenia zmierzaj¹ce do przy-

spieszenia biegu w tego rodzaju sprawach i lepszej ochrony rolników przed oszustami?

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




