
Oświadczenie złożone 

przez senatora Grzegorza Biereckiego 

na 66. posiedzeniu Senatu 

w dniu 4 grudnia 2014 r. 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta 

Szanowny Panie Prokuratorze! 

Poprzednie posiedzenie Senatu RP zostało poświęcone dyskusji na temat sytuacji spółdzielczych kas osz-

czędnościowo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy 

o SKOK. Podstawą dyskusji było wystąpienie Andrzeja Jakubiaka, przewodniczącego Komisji Nadzoru Fi-

nansowego, który zaprezentował raport tej instytucji na temat powiązań kapitałowych i personalnych w sek-

torze SKOK. Raport ten został udostępniony na stronie internetowej KNF. 

Informacje zawarte w raporcie KNF zawierają liczne nieścisłości, które wręcz nasuwają podejrzenie o ce-

lowe przekłamania, trudno bowiem inaczej określić manipulację faktami polegającą na swoistej kompilacji 

danych o zdarzeniach gospodarczych, jakie miały miejsce na przestrzeni ostatnich dwudziestu lat, i prezen-

towanie ich jako aktualnych w dacie sporządzenia raportu. Uważam, że raport ten zawiera fałszywe dane, 

które wprowadzają w błąd zarówno najwyższe organy państwa, jak i ogół społeczeństwa. 

Przykładowo w odniesieniu do mojego udziału w strukturach SKOK raport KNF wskazuje na trzydzieści 

jeden podmiotów powiązanych. Raport nie wspomina jednak o tym, że w trzynastu przypadkach chodzi 

o podmioty, które wiele lat temu zostały zlikwidowane i wykreślone z Krajowego Rejestru Sądowego. Tak 

oczywista manipulacja faktami dokonana przez KNF nie może być tłumaczona zwykłą pomyłką. Kasa Kra-

jowa niezwłocznie poinformowała przewodniczącego KNF o błędach w raporcie, przedstawiła szczegółowe 

wyjaśnienia dotyczące stanu faktycznego i zażądała sprostowania raportu, tymczasem przewodniczący An-

drzej Jakubiak, mając już wówczas pełną wiedzę o zaistniałych przekłamaniach, zamiast sprostowania nie-

prawdziwych informacji zarządził dalsze rozpowszechnianie raportu i jego prezentację przed Wysoką Izbą. 

Opracowanie KNF w dużej mierze opiera się na swoiście przetworzonych danych archiwalnych, dawno 

już nieaktualnych, a zarazem bezprzedmiotowych z punktu widzenia dyskusji na temat sytuacji spółdziel-

czych kas oszczędnościowo-kredytowych po wejściu w życie ustawy z dnia 10 października 2012 r. o zmia-

nie ustawy o SKOK. Rodzi się więc pytanie o cel ujęcia tematu przez KNF w taki sposób, który w istocie 

zmierza do zafałszowania rzeczywistego obrazu systemu SKOK. Cel raportu KNF na temat powiązań kapita-

łowych i personalnych w sektorze SKOK wydaje się dość oczywisty i z pewnością nie jest nim deklarowane 

przez KNF dążenie do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego, a w szczególności 

bezpieczeństwa środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-

kredytowych. 

W aspekcie indywidualnym raport KNF narusza moje dobre imię, podważa bowiem wiarygodność moich 

oświadczeń majątkowych, a zarazem sugeruje udział w innych nieujawnionych przedsięwzięciach bizneso-

wych. Oświadczam, iż w tym zakresie zamierzam dochodzić ochrony mojego dobrego imienia przed sądem 

cywilnym. 

W aspekcie ogólnospołecznym działanie KNF destabilizuje prawidłowe funkcjonowanie rynku finanso-

wego, a w szczególności zagraża bezpieczeństwu środków pieniężnych gromadzonych w spółdzielczych 

kasach oszczędnościowo-kredytowych. 

Grzegorz Bierecki 


