
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatorów Grzegorza Wojciechowskiego,

Zdzis³awa Pupê, Wojciecha Skurkiewicza
i S³awomira Sadowskiego
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w dniu 29 lipca 2011 r.

Oœwiadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka
oraz do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze!
Pragnê podziêkowaæ ministrowi gospodarki za szybk¹ i rzeczow¹ odpowiedŸ z dnia 21 czerwca bie-

¿¹cego roku (znak DRO-III-0702-3/2/11, L.dz. DRO/1205/11) na oœwiadczenie moje oraz panów sena-
torów Zdzis³awa Pupy i Wojciecha Skurkiewicza, z³o¿one na 77. posiedzeniu Senatu w dniu 26 maja
bie¿¹cego roku, dotycz¹ce pana Grzegorza B., od którego egzekwowane jest odszkodowanie za uszko-
dzenie gazoci¹gu. Treœæ odpowiedzi wskazuje jednoznacznie na to, ¿e ze strony Karpackiej Spó³ki Gazo-
wnictwa z siedzib¹ w Tarnowie maj¹ miejsce bezpodstawne i wielokrotnie zawy¿one roszczenia
odszkodowawcze w stosunku do rolnika, który dokona³ niewielkiego uszkodzenia gazoci¹gu, przy czym
to odszkodowanie egzekwowane jest na gruncie przepisów, które, jak wynika z odpowiedzi ministra go-
spodarki, nie maj¹ zastosowania do opisanej sytuacji.

W zwi¹zku z tym zg³aszamy uzasadnione podejrzenie co do tego, ¿e roszczenie Karpackiej Spó³ki Ga-
zownictwa z siedzib¹ w Tarnowie wobec pana Grzegorza B. nosi cechy wy³udzenia, i zwracamy siê do
pana prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta o podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zbadania tej
sprawy pod k¹tem dokonania ewentualnego przestêpstwa wy³udzenia. Zwracamy siê równie¿ do pana
prokuratora generalnego o to, by organy prokuratury udzieli³y panu Grzegorzowi B. w³aœciwej ochrony
prawnokarnej lub cywilnoprawnej w celu uchronienia go przed skutkami bezzasadnych roszczeñ. Pro-
simy te¿ zarówno pana wicepremiera, jak i pana prokuratora generalnego o sprawdzenie innych, podo-
bnych, bezpodstawnych roszczeñ Karpackiej Spó³ki Gazownictwa z siedzib¹ w Tarnowie, albowiem
zachodzi podejrzenie, ¿e podobne wobec innych osób tak¿e wysuwane s¹ bezpodstawne roszczenia i ta-
k¿e egzekwowane s¹ od nich odszkodowania.

Z góry dziêkujemy za podjêcie interwencji w tej sprawie.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski
Zdzis³aw Pupa
S³awomir Sadowski
Wojciech Skurkiewicz




