
Oświadczenie złożone 

przez senatora Józefa Łyczaka 

na 62. posiedzeniu Senatu 

w dniu 29 czerwca 2018 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry 

Szanowny Panie Ministrze! 

Postanowieniem dnia 22 czerwca 2016 r. Sąd Rejonowy (…) w G., VI Wydział Gospodarczy ogłosił upa-

dłość (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (…) Spółka z ograniczoną odpowiedzial-

nością, (…) Ż., wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem (…), RE-

GON (…). Głównym przedmiotem działalności spółki byt ubój drobiu pozyskiwanego od licznej grupy ho-

dowców drobiu. Spółka zawierała wiele umów na dostawę drobiu rzeźnego. 

Prokuratura Okręgowa w G. prowadzi śledztwo w sprawie upadłości ubojni drobiu. W sprawę wyłudzenia 

dostaw kurcząt do ubojni drobiu włączył się Departament ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Kra-

jowej. Według hodowców, którzy zostali pokrzywdzeni, majątek spółki został z niej wyprowadzony, a pie-

niądze należne wierzycielom zostały rozdysponowane na rzecz innych spółek oraz posłużyły do zakupu licz-

nych nieruchomości położonych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Nawet dokonane przez sąd zabezpiecze-

nie majątku spółki z urzędu na skutek złożonego wniosku o ogłoszenie upadłości nie będzie skuteczne, albo-

wiem ze względu na przypuszczalne wyprowadzenie majątku w postaci środków pieniężnych w spółce pozo-

stanie jedynie majątek trwały, który z całą pewnością nie wystarczy na zaspokojenie wierzycieli. 

Prowadzone postępowanie przygotowawcze przez Prokuraturę Okręgową w G. – pomimo uzyskania 

w grudniu 2017 r. opinii biegłego, z której wynika, że władze spółki nie miały możliwości zapłaty za dostawy 

drobiu od hodowców – do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie zostało zakończone. Z relacji po-

krzywdzonych hodowców wynika, że zebrany materiał dowodowy jest wystarczający do skierowania sprawy 

na drogę postępowania sądowego. 

Ze względu na szczególne okoliczności, w jakich doszło do ogłoszenia upadłości spółki, oraz długość 

prowadzonego postępowania przygotowawczego oczekuję od Pana Ministra podjęcia stosownych działań, 

które w maksymalny przewidziany prawem sposób mogą przyczynić się do usprawnienia działania organów 

postępowania przygotowawczego w niniejszej sprawie. 

W świetle reformy sądownictwa, której jednym z celów jest przyśpieszenie pracy organów wymiaru 

sprawiedliwości, analogiczne działania powinny zostać nakierowane na organy postępowania przygotowaw-

czego. Pozwoliłoby to organom na wnikliwe i szybkie działanie, co ma szczególne znacznie w sprawach 

związanych z przestępczością gospodarczą. 

Stąd też tak istotne jest zaangażowanie się Pana Ministra w szczegółowe zbadanie sprawy i uzyskanie in-

formacji o przebiegu czynności podejmowanych przez organy postępowania przygotowawczego. 

Z poważaniem 

Józef Łyczak 

 


